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 םינייננה ןכות

 ב + ב 0

 בב ברירה א ו א הז רפסב שמתשהל דציכ
 --/ / הז רפסב תומכסומ

 1 3 0 םינוטאר םידעצ :1 קרפ

 2-0 רה רי ו ךל ויהיש גואדל ךילע
 1! 22 שב ו 95 תונולחב שמתשמ התא םא

 0/8 ךלצא ןקתומ טנרטניא תנקתהל ףשאה םאה קודב
 ו 3. תונולחב שמתשמ התא םא

 107 115.99... םנרטניא תנקתהל ףש>אב שומישה :2 קרפ
 ב [ח60חו66 56(טק \%/12816 תצרה

 ...95 תונולחל ד6ק/ו= תינכות תנקתה :3 קרפ
 בסל רו וה 95 תונולח לש 10/12 חוקל
 95 תונולח לש 162/17 חוקל תנקתה
 6% גויחה םאתמ תנקתה
 ךל םיצוחנ םניאש תשרה יביכר תא קחמ

 :בכ ככ םכטתבסס והטלת ללה רי ריח רו א ויש 51 12/2077 רוביח תנקתה
 2( סמסטר פיי ה ווי ייוווווה תשרל גויח תנקתה

 3........410212224444.% תונולחב תרל גויחל טקסידה תנקתה :5 קרפ

 1..........45011111512225555566600רטניא יתוריש קפסל תורשקתה :6 קרפ

 95 תונולחמ טנרטניאל תורבחתה
 0 תורבחתהה רחאל
 ךלש תורשקתהה תא קודב

 וו כ ד בכ ב. 3. תונולחמ תורבחתה
 0.........510111111111555.0סקמ תססובמ זק תינכותב שומיש :7 קרפ

 5770 05...1111111.11.1וו9וווווווו99.7%5 72 תינכותב שומיש :8 קרפ
 \/5 772 תנקתה
 \ש/5 /7'ק תצרה



 63 ---- 11116-...50326(40 תועצמאב /60-ב הוטנילג :9 סרפ

 146150906 1צ8ש1ק4זסְז םע הדובעל תונכה
 = ק רתאמ 1צ6150806 תא דרוה
 : 146150806 תא ןקתה

 לש ל \(/60-ב םישלוג דציכ
 0-7 1461808706 לש םילכה לגרס
 6 0 0% 00 תשרב ךתאנהל שולג

 םימדוק םירתאב רוקיבל הרזח
 75011124ש656..--....[0%6ז06%+ םאק|סזסז תועצמאב שפפ-ב השנילג :10 קרפ

 7 3.% תונולח תביבסב 116706( <אק!סזסז
 0 95 תונולח תביבסב 1ח+6זת66 אקס
 ... [חז6זח6 =אק|סז6ז תא גישהל ךיא
 ...תשרהמ 116166 =א10ז6ז תדרוה

 7 116766 =אק!סז6ז-ב שומישה
 ךתאנהל שולגו [חז6זח61 5אק1סזסז תא להתא
 [חז6זח61 אק10ז6ז לש םילכה לגרס
 0 םילכה לגרסב שומישה
 ..ךיכרצל 1חז6זח61 <אק|סזסז תמאתה
 ו [ח16706% =א10ז6ז-ב תירבע

 85 ......... םיפדעומ םירתא תמישר לוהינל תוינמיסב שומיש :11 קרפ

 ......תומייק תוינמיס תכירע
 3 תויקיתב תוינמיסה ןוגרא

 106786( א10167-ב םיפדעומה םידומעה ןומיס
 ......... .1.........עדימ עתופיחל םינונננמ :12 קרפ

 כ ו ור ?עדימ שופיחל ןונגנמ והמ
 ו ו צ 4100 שופיחה ןונגנמ

 ... ]ח(סזח61 =א1סז6ז תועצמאב צ/9|ו00 לא עיגהל ידכ
 ב צ 84ןגסס תועצמאב הירוגטק יפל שופיח
 ]|| ]| צ 8ןגסס תועצמאב חתפמ תלימ יפל שופיח
 נו צ 8]גסס תועצמאב התליאשה תרדגה ןודיע

 0 ] ,צ 0025 שופיחה ןונגנמ
 4 |8\/ 1518 שופיחה ןוננמ

 | םיפסונ שופיח ינונגנמ
 107 -5.-4-₪ ו 0 0 הקיפרג יצבוקב לופיט :13 קרפ

 1 םייפרג םיצבק לש םינוש םיגוס
 1 \/605-המ םייפרג םיצבק תדרוה

 2114444400..113111----- 00[08ו0-ו 060 תשרב עמש יצבוק :14 קרפ
 1 4681/\ט0610 תינכות

 1316 כביש כלל 05 טל 4681/0810 תנקתה
 119021122144444400990.5 [ה(0זה6+ םאק|סז6ז-ב ואידיו יעטק תנצה :ז15 קרפ

 0 תשרהמ 1562 תגצמ תדרוה
 ו אוק 20/1906 ץבוקה גוס ךויש
 | 1ח167061 =אש1סז6ז תועצמאב א12ם(ג יצבוק תגצה

 ו אק!סז6ז 1ח167061 לש 3.01 הסריגב שמתשמ התא םא



 12 5.-..-...... ..4..1י9וווטוט.- 061508ק76-ב ואידיויעטק תגצה :6 קרפ

 ל ו התנקתהו ()טוסאך'ווו6 תגצמה תדרוה
 0 (כטוסאךותו6-ב שומישל 16150806 תרדגה
 1( ב וו 14615686 םע ()₪16א7/1ח16 יטרסב הייפצ

 1 2000..150ז8 תנכותו תשערב ינורטקלא ראוד :17 קרפ
 ]ו 7 ינורטקלאה ראודה ףידע עודמ
 0 םט60ז8 תנקתה

 ... ₪₪6018 תא סורפ
 כממסבסססס סמסטר | 0018 תא ןקתה

 !| 0 בבס סביר ור || ]07 5ש6018-ל הרוצתה תרדגה
 ....ותחילשו ינורטקלא ראוד תביתכ
 ינורטקלא ראוד תלבק
 וו 0 ו יי תובותכ סקנפ ךל ןכה

 5 םישדח םייוניכ רוצ
 0 ב-0 הר רי רווה םייוניכב שומישה

 6150306 תועצמאב ינורטקלא ראוד :18 קרפ
 1 ב ב .......[ה+6זח6+ =אק|!סזסז-ו

 0 ...1צ6180876 /[81] לש ראודב שומיש
 וו וו ו וי שבק 16150806 [/[81] תחיתפ
 ה סט 146150806 [/[81] לש םילכה לגרס
 ו ו ו ראודה תרשל רושיקל 146150806 תרדגה
 || ל מממ רי תובותכ סקנפ
 ינורטקלא ראוד תחילש
 ו .... יננרטקלא ראוד לש םירסמל םיצבק ףוריצ

 0 116761 אק[סזסז לש ראודב שומיש
 וו 1ח(0זח61 אק|סזסז לש םילכה לגרס
 1/0070 -כש-סממבבסמ הלל תובותכ סקנפ
 שדח רסמ תביתכ

 163 111611111156666וווווו5606...009999977777+ לש ןויד תוצובק :19 קרפ

 |! כב תרה ו ?ןוידה תוצובק תוניוממ דציכ
 .ה רה הת ךלש האירקה תינכות תרדגה

 סמל רהב יו של 1צ6150806-ב שמתשמ התא םא
 ...[1ח167ח61 2א210767-ב שמתשמ התא םא

 כ םירמאמ תאירק
 ב 146156806-ב שמתשמ התא םא
 116761 5אק!סזסז-ב שמתשמ התא םא

 ו 1561%6(-ב םינושאר םידעצ

 17 555555055.-.........םירמאמ רוגיעו תופרטצה - ןויד תוצובק :20 קרפ

 || 7/0 שכככסכסכטה המתכת כ טרפם ןויד תצובקל תופרטצה
 ..דבלב ןהילא תפרטצהש תוצובק תגצה

 א רוגישל תונכה
 ו המיתח ךמצעל בצע
 [%6]156(-ב תוגהנתה יללכ

 ןויד תצובקל רמאמ רוגיש
 שדח רמאמ רוגיש



 !256%6(-ב םיפרוצמ םיצבק תרבעה :21 קרפ

 ה 2 1.55500......י1ורטקלא ראודבו

 0 םייפרג םיצבק חונעפ
 ל ו ליל רסמל חפסנכ םיצבק רוגיש

 ו ןויד תצובקל יפרג ץבוק רוגיש

 תמא-ןמזב תוחיענ - !ח0 :22 קרפ

 ו 186 לש חוקל תוינכות
 יל (?]181 תינכותה תדרוה
 ו 0118( תינכותה תרזעב החישב ףתתשה
 ו החישב תופתתשהה יללכ
 0 תיטרפ החיש
 0 ןדרט ףתתשממ תומלעתה

 1 םייפרג החיש ירדח
 1 טפוסורקימ לש 0011116 0.81 תינכותב שומישה
 0 186 תינכותה

 2 \/סז!65 0181 תינכותה תרזעב החישב ףתתשה
 0 \/סז!65 68% לש הרוצת תרדגה
 2 \/סז165 6281 תצרה

 2 יזנרמ בשטחמ לא ףוסמכ תורבחתה - ד6|ח6% :23 קרפ

 0 המסיסו יוהיז ,בשחמה םש
 ב 3.א-ו 95 תונולח תחת

 התנקתהו \/1וצ1 21, תינכותה תדרוה
 76186( תועצמאב תורשקתה

 616% םע םיעשעתשמ

 ו כ םייללכ םיכירדמ
 ...ךיתועבצא םוקמב תכלל בשחמל ןת - בהז יפד

 תשרב תרושקת יעצמא
 היזיבלטו וידר
 תימוי תונותיע

 םלועב לויט ןונכת
 ו כ םישודק תומוקמ
 0 !הדבכנ תסנכ ,שאר בשויה ינודא
 םירחא םיניינעמ םירתא



 אובמ

 רקיעב דעונו ,טנרטניא תשר לע עדימ ךינפב גיצמ טנרטניאל בהזה ךירדמ

 ליעי רזע ילכ וב ואצמי םיסונמו םיקיתו םישמתשמ םג ךא ,תשרב םישדח םישמתשמל

 .טנרטניא תשרב הדובעל תורושקה תונוש תולועפ עוציבל

 ךלש תורבחתהה תרדגה יבלש תא הנבהל הלקו הריהב הרוצב ךתוא דמלמ הז רפס

 .הילא תרבחתהש רחאל תשרב תושעל לכות המו טנרטניאל

 :דציכ דמלת הז רפסב

 .ךלש טנרטניאה קפס לא רבחתהל ךל רשפאיש םושיי רידגהלו ןיקתהל ₪

 ,הילא םיחפסנ וא ,הב םינבומה םילכהו 95 תונולחב שומישה תודוסי תא לגרתל ₪

 .הב טטושלו תשרל רשקתהל ידכ

 ,3.1/3.11 הסריג תונולחב שמתשמ ןיידע התא םא ל"נה תולועפה תא עצבל =

 .תשרה ןמ דירוהל לכותש הלא וא ,הז רפסבש םילכה תועצמאב

 .(ט/סז|6 \/166 \/6ס) ימלוע ללכה גראמב עדימ שפחל

 .\/\/\/-ב ןויעל םילכ רפסמב שמתשהל ₪

 .ואדיוו ינוטרסו לוק יצבוק ,הקיפרגב לופיטל םימדקתמ םילכ ןיקתהל =

 .ינורטקלא ראוד לבקלו חולשל ₪

 .(%6]186+ לש ןויד תוצובקל ףרטצהל

 .תשרב תמא ןמזב תוחישב ףתתשהל ₪

 .םייזכרמ םיבשחמל ףוסמכ רבחתהל ₪

 .תשרב תירבע ירבודל םינימזה םיתורישה תאו םילכה תא ריכהל ₪

 ינפל ,עצבל ךילע היהיש תונוש תולועפ עוציבל רשאב תויחנה םיללוכ רפסה יקרפ

 .תרשפאמ תשרהש םינושה םיתורישה לוצינ ךותו הכלהמב ,תשרל תורשקתהה

 עצבת רשאכ ,ךבשחמ גצ לע לבקתש הלאל םימוד םיכסמ וגיצי קרפ לכבש םירויאה

 .תוראותמה תולועפה תא



 םנרטניאל בהזה ךירדמ ₪ 8
 = דה

 הז רפסב ועמתטנהל דציב
 רשאכ ,םירצק םיקרפל קלוחמ אוה .שומישלו הנבהל לק דומיל רפסכ בתכנ הז רפס

 םיקרפה םה ליחתמל םיבושחה םיקרפה .העש יצחמ רתוי אל ךממ שורדי קרפ לכ

 עדי םינקמ ,םירתונה םיקרפה .טנרטניאל רבחתהל דציכ םיריבסמש םינושארה

 לבקל ןתינש םיתורישהו ,תשרב טטושמה תושרל םידמועה םינושה םילכה תרכהב

 שומישב ךלש תוחמתהה תמרל םאתהבו ,ךיכרצ יפ לע ולא םיקרפ לע רובע .הב

 .טנרטניאב

 םילעופ םהש יפכ ,םימושייל סחייתמ אוה ,דיתעל םינפה םע בתכנ הז רפסש ןוויכ

 תונולח תוכרעמ תחת םיצרה םילכל םג םוקמ ונשדקה ,תאז םע .95 תונולח תרגסמב

 לש םיכרצה לע רפסה הנעי ,וז הרוצב .םהב םישמתשמה תלעותל 3.1/3.11 תואסרגב

 .תומדוקה תואסרגה ישמתשמ לש ולא לע םג ומכ ,95 תונולח ישמתשמ

 הז רפסב תומכסומ
 :תוריהמב בושח עדימ דומללו ןמז ךוסחל ךל ועייסיש םילמס אצמת ,רפסה ךרוא לכל

 םילכב שומישה לועייל רשאב בושח עדימ ונייב שי םא פיט

 .הז רויא ודיצל עיפוי ,םינושה

 .םיבושח םיחנומ

 לש תורדגהל ךבל תמושת תא ךושמי הז למס םיגשומ תרדגה -

 ,תדחוימ בל תמושת תשרודש הלועפ תעצומש םעפ לכב הדהזא

 .הצצפה ןמיס ודיצלשכ עיפוי עדימה ,ןווכמ יתלב לוקלקמ ענמיהל ידכ

 השענ םהב ,בוציעה תומכסומו םיחנומה תא ןיבתו ריכתש בושח ,ליחתמ התאש ינפל
 :הז רפסב שומיש

 השגדהב ועיפוי דילקהל שערדיתש םירבד הדלקהל רמוח

 ועיפוי שיקהל שרדית םהילע םישקמה תומש 41( (לע שקה)

 .תישיר הנושאר תוא םע ,תונטק תויתואב



 אובמ

 .השגדהב ועיפוי דילקהל שרדיתשנ םירבד הדלקהל רמוח

 תינמז וב שיקהל ךילע םהילע ,םישקמ יפוריצ 41(+51 (לע שקה)

 .םישקמה תומש ןיב (+) סולפ ןמיס םע ועיפוי

 .השגדהב ועיפוי םישדח םיחנומ

 .השגדהב ועיפוי 1181, תובותכ

 יבג לע םירוזאו םינצחל ,תודוקפ ,תודש לש תומש םינצחל ,תודוקפ לש תומש

 .השגדהב ועיפוי ךסמה םילכו

 עגונה לכב יכ רוכזתש בושח ןמזה לכ הנתשמ טנרטניא

 ההז וניא םויה טנרטניא .תכלוהו הנתשמ תשרב רבודמ ,טנרטניאל
 .רחמ היהי וא לומתא היהש הזל

 םהיכסמש םירתא םנשי .תעל תעמ תונתשמ םירתא לש תובותכ =
 התאש המ תא אצמת דימת אל ,ןכל .םויב םימעפ רפסמ םינתשמ
 ךינפב גצויש ךסמה דימת אלו הז רפסב תניוצמה תבותכב שפחמ

 .רפסב רויאל ההז חרכהב היהי

 .סופדל רפסה תריסמ דעומל םינוכנ הז רפסב םיכסמהו תובותכה

 ופחל ךל ורשפאי הז רפסב םיראותמה שופיחה ילכ ,תאז םע דחי

 .התנתשה וז םא םג ,רתא לש השדח תבותכ

 הל תינכות שפחל ךל ורשפאי הז רפסב םיראותמה שופיחה ילכ =

 .רפסב תרכזואמה וזמ הנוש רתאה תבותכ םא םג ,קוקז התא

 תוינכות לש רתאב אצמת וב בצמ םג ןכתיי ,םייונישה בקע =

 םש םג .הז רפסב תרכזואמה וזמ רתוי השדח הרודהמ הדרוהל

 ,רתאב םיצבקה ירואית ,ללכ ךרדב .הנוש תויהל לוכי ץבוקה

 .יוניעה תא ןיבהל ךל ורשפאי

 ץבוקב וא רתאב ,ללכ ךרדב תוטרפמ הדרוהל תונתינה תוינכות

 הנקתהה תויחנה יכ אדוול ךילע .הנקתהה ךרד תא ,חפסנ טסקט
 .רפסב ראותמה תמועל ונתשה אל





 1 קרפ

 םינוטנאר םידעצ

 תא לצנל לכות ךכ ,ךלש בשחמב תנקתומ 95 תונולח יכ חינהל שי שידח בשחמב

 .וז הלעפה תכרעמב םינבומה םילכה

 תרבח לש תיפרגה הלעפהה תכרעמ - (צעוחטסשפ) תונולח

 .(וחשסשפ 95) 95 תונולח איה תינכדעה הסריגה .טפוסורקימ

 הלעפהה תכרעמ לע ולעפש הלעפה תוביבס ויה תומדוקה תואסרגה

 חינמ הז רפס .םדקתמ יפרג קשממו תיפרג הביבס וקפיסו 5

 ,3.11 וא 3.1 תונולח תואסרג וא 95 תונולח תחת לעופ התאש

 .11 וא 1 גציימ א רשאכ - 3.א תונולח ןלהל וארקיש

 םילכה תא ליעפהל לכות אל ,תונולח תכרעמ לש 3. הסריג ךלצא תנקתומ םא

 םידמועה םילכה תא ריכהל תנמ לע אבה ףיעסב ןייע .הז קרפ תליחתב םיראותמה

 קלח ויה אל טנרטניאל רושיקה ילכ ,תונולח לש תומדוקה תואסריגב .ךתושרל

 .ךכ םשל תוינוציח תונכותל קקזנ שמתשמהו הלעפהה תכרעממ

 ,ןופלט וקו םדומ תועצמאב ,טנרטניאל םירשקתמה םישמתשמל עייסל דעוימ הז רפס

 .(1ח167ח61 567106 /ז0ע106ז) 157 ארקנ רשא ,טנרטניא יתוריש קפס ךרד

 רושיק יתורישו השיג ןתמ וקוסיעש ירחסמ ףוג - םיתוריש קפס

 ,דועי בשחמב םהלשמ רתא םהל ןיאש םישמתשמל טנרטניאל

 ולצא םייונמה תושרל דימעמ הזכ קפס .תשרל הרישי השיג רשפאמה

 בשחמ .קפסה לש בשחמל םירבוחמו םימדומב םידיוצמה ןופלט יווק

 םיקפס לא רחא ריהמ רושיקב וא םירישי ןופלט יווקב דייוצמ קפסה

 .טנרטניא לש יזכרמה הרדשה דומעמ קלח םיווהמה וא ,םירושקה



 טנרטניאל בהזה ךירדמ 2 ₪

 יקפסמ קלח
 תזדישה
 ירפסמ םיקיזתמ
 םידחוימ ןזפלט
 תורשקל7והל
 םיריהמ םימדרמ
 יכ אדו .דבלנ
 קפסמ תולבק

 ךפ ויהי גואדל ךילע

 ,תוריש הזוחב קפסה םע רשקתהל ךילע .טנרטניא יתוריש קפס לצא ןובשח ₪

 .תישיא הסינכ תמסיס לבקלו תשרב ההוזת וב ,םשה לע ותיא םיכסהל

 .ידוחיי ההזמ םש שי תשרל רבחתמה שמתשמ לכל - ההזמ םשנ |

 הז םש .קפסל שמתשמה ןיב םאותמש ישיא םשמ בכרומ םשה ש |

 םשמ קלחל יטרפה םשהמ קלח לש ףוריצ ללכ ךרדב הווהמ

 תשרב רכט ןהכ לאומש םשב שמתשמ ,לשמל ךכ .החפשמה

 דחי רוציל ידכ ,קפסה םש ףרוצמ ,הז םשל .5חחוט6|6 וא 5חח060-כ

 ססחופוח םוקמב רשאכ ,ט96זחּהוס6ש00 חח הנבמב שמתשמ םש

 :המגודל ומכ והשמ איה האצותה .קפסה םש אב

 .5ח ה 60( ח+ז חו

 רוביחהש החנה ךותמ אצוי הז רפס .ךלש םיתורישה קפס םע תורשקתה יעצמא

 התא ,םיריבס םיעוציבל עיגהל ידכ .םדומו ליגר ןופלט וק תועצמאב השענ ךלש

 (875) הינשל תויביס 14,400 לש תוריהמב לגוסמה םדומל קוקז

 לא השיג ךרוצל ,הריבס םיעוציב תמר קפסמ ונניא רתוי יטיא םדומ .תוחפל

 רשקתהל

 לש תוריהמב םימדומ םנשי םויכ .טנרטניאב םויכ םיעצומה םייפרגה םיתורישה דפסמה תא , ךלש תו דישה
 ךרד רתויב םיבוט םיעוציב םיקפסמה (ש"לס 7 חפל וא) קס 0 םדדמה תדל "המל רד רתויב םיב יטוציר רי ה ש"י כ תוחפל א ש"לס בב עיאנומה
 .קושב ןימזה רתויב ריהמה םדומה תא תונקל םיצילממ ונא .םיליגר ןופלט יווק .דלש

 95 תונולחב שמתשעמ התא םנא

 וניא ףואה םא
 לכזת ,ןקתומ
 יפ לע זניקתהל

 ₪8₪רב ת7זיחנהה

 .א ב7 קרפה

 תוינכותהו םילכה לכ תא ךל תקפסמ וז תכרעמ ,95 תונולחב שמתשמ התא םא
 1ח16זת6+ ,טנרטניא תנקתהל ףשא ללוכ ,טנרטניאל רבחתהל ידכ ךל םיצוחנה
 הז רפס .ינויח ונניא ךא ,טנרטניאל תורבחתהה לע לקמ הז ףשא .56טק 4
 .וידעלבו ףשאה םע ,טנרטניאל רבחתהל דציכ ריבסמ

 ןקתומ םנרטניא תנקתהל ףעעאה םאה קודב

 ךלצא
 לוכי התא ,ךלש.בשחמב ןקתוה 18166( 56ק צ/נ23106 םא חוטב ךניאש הרקמב
 :ךכ תאז קודבל

 <-(2ז08ז8808) תוינכות הדוקפה תא רחב .(5181) לחתה ןצחלה לע ץהל =
 זח(66( תורשפאה תללכנ םירזע טירפתב םא .(/\05!0005508) םירזע
 ןקתומ 1מ066% 500טק \/12870 םא תוארל ידכ ,וז תורשפא רחב ,5
 :אבה רויאב גצומל המודב תוארהל רומא ךסמה ,ךלצא
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 -בצ
 ילש בשפמה

4 
 רוזחיפ לס

 % ו [1 אב ₪

 ₪3 תכועסילכ * יי ניי]
 דש

 | ₪ וויי ב 6 0--> 0 5 הידמיטלוח
 2 = חלעפה 5 = סיקחשה

 519 הווזגה 9% 6 6 ₪ דישי לנכ רוניח 5 רישי , %-] 92995 | * קהה [1 2 ףוסה-רפיה
 ₪5 תירגט סע 5 !ש] תשול גויה

 ] א 4 וופלסה ןגייה

 90 522 73 ונתכ
 5 45005 ל חינפה ףל טירות תפמ 1 8 (ם] דס 0:0 11 ₪5 ןובשהמ

 7 77 .ב] צל רוס ] תומישו סכנפ
 23 רייב

 (] חולה תנוצח

 ןקתומ !חז6סזח6+ 56זטק ש/ו23בזס ףשאה :1.1 רויא

 ,ןאכ .שרדנה רושיקה תנקתהל תשגל לכות ,ךלצא ןקתומ ףשאה יכ תאדיווש רחאל

 ןיבו ךלצא ןקתומ ףשאה םא ןיב .ךלש תורישה קפסמ לבקתש עדימל רבכ קוקז התא

 .14 'מעב טנרטניא תוריש והמ ףיעסל רובע - ואל םא

 3.א תונולחב שנמתשמ התא םא
 התא (3.11 וא 3.1 תונולח תסריג) 3.א תונולח תכרעמ תנקתומ ךלש בשחמב םא

 רשקה תא רוציל תנמ לע ,הנכות יביכר רפסמל םג ,םדוקה ףיעסב רומאל ףסונב ,קוקז

 .םניקתהל ךילעו הלעפהה תכרעממ קלח םניא ולא םיביכר .קפסל ינושארה

 המ .ךלש תורישה קפסמ רוביחל תשרדנה תילמינימה הנכותה תא לבקת ,ללכ ךרדב

 טנרטניאב אוצמל לכות ,רבחתתש רחאל .ליחתהל תנמ לע שורדה תא ךל ןתונ לבקתש

 .ןכיהו שפחל המ ךתוא החני הז רפסו ,רתוי תוללכושמ תוינכותל בזכאמ אל רוקמ

 ךל םיזועורדה הנכותה יביכר

 ןיב ,םדומה תועצמאב ,ינופלטה רשקה תא רוציל תנמ לע הצוחנה ןגייח תינכות ₪

 .קפסה בשחמל ךלש בשחמה

 תויוליעפה תא עצבל תנמ לע ץוחנ והשלכ (תשרה יכמסמב ןויעל תינכות) ןפדפד ₪ ,

 .רוביחה רחאל תשרב תוינושארה

 .וז הדרוהב ךומתל ךורע וניא ןפדפדה םא ,תשרה ירתאמ תונכות תדרוהל ילכ ₪

 שמתשהל לכות ,הז רפס ךל עיצמש יפכ בהז טנרטניאל רבחתהל ןיינועמ התא םא

 .ול ףרוצמה טקסידב תאצמנה הנכותב



 המלכה ירו ה 000 מ םנרטניאל בהזה ךירדמ
 תנקתה יכ בל םיש .רפסל תופרוצמה תוינכותה תנקתהל תויחנהה תא אצמת 6 קרפב

 ךתוא תרשל לכוי ףרוצמה ןפדפדה .בהז טנרטניא קפסל גייחל ךל רשפאת תוינכותה

 .רחא קפס לא תורבחתהב םג

 ?םנרטניא תורישע והמ

 לש םוצע ןווגמ תללוכ ,םיבשחמ ינוילימ תרשקמה תימלוע ללכ תשרכ ,טנרטניא

 .קוקז התא םהל עדימהו םיבאשמה תא תולגל ךל רוזעי הז רפס .םילכו םיבאשמ

 לא רבחתהל תורשפאה איה טנרטניאל ךתורשקתה םע לבקמ התאש המ ,השעמל

 .םהיבאשמב שמתשהלו םיקחורמ םיבשחמ

 םיבשחמ תרבחמה םירושיק לש תכרעמ - (אפסששסזא) תשנר

 תוימוקמ תותשר ןנשי .םהיניב עדימ תמירז תרשפאמו םיקחורמ

 ,תויללכ תותשר ןנשיו ,לבגומ םוחת ךותב םיבשחמ תורבחמה

 ךרד בורל תימואלניב תרושקת תורשפאמו םימוחתב תולבגומ ןניאש

 .ןופלטה יווק

 ףותיש לע אלא ,יזכרמ בשחמ לא רושיק לע תססובמ הניא טנרטניא

 .םיקחורמ םיבשחמ ןיב םיבאשמ

 תוערל הגנניג

 ,תונובשח יגוסו תורבחתה תויורשפא לש ןווגמב תמייק טנרטניא תשיג

 ןהב הנכותבו הרמוחבו תורישה קפס ידי לע תועצומה תויורשפאב תונתומה

 ילעב םישמתשמל תונימזה תויורשפאה לע םג דמלמ הז רפס .שמתשמ התא

 .ןופלט וקו םדומ תועצמאב טנרטניאל םירבוחמה םיישיא םיבשחמ

 תוריש יקפס לצא 51 וק/קקק תונובטנה
 (>) (יסוח+-(0-סוח( 1040601 -ו (51,1) 567131 1.16 1ה(67066 1
 אוה 81.1: .םישמתשמה בור םישמתשמ םהב ,טנרטניא תונובשח לש םיגוס ינש םה
 ךרד םיתוריש קפסל רבחתהל ךל רשפאמ 51.1 ,זמרמ ומשש יפכ .רתוי קיתווה גוסה

 ,ועבטמ ירוט אוה ףא ,51,1* ירחא חתופש ,/7? .ןופלט וק ןוגכ ,ירוט תרושקת וק
 לא תורשקתהה ןמזב םינותנ תסיחדו תואיגש יוהיז לש רתוי ההובג המר קפסמ אוה ךא
 םניא ךלש ןופלטה יווק םא םג 7? תא רחב ,הרירב ךל שישכ .ךלש םיתורישה קפס

 .וקב םישערל תוחפ שיגר 22 .הבוט תוכיאב

 החילשל תימינפ הטיש - (6זזסז 0000(06ח) תואיגש יוהיז

 רוקמה ןיב תואיגש תוהוזמע הרקמב ,תרושקת תוא לש תשדוחמ

 ,ינוציח רוקממ תואיגש יוהיז םילבקמ 51!= ירוביח .ןעמנה ןיבל

 וננמז ינב םיריהמ םימדומ .הרמוח ןקתה תובורק םיתעל אוהש

 .הרמוחב הנבומה תואיגש יוהיז םיקפסמ םהש ךכב םיעייסמ
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 תרושקת תותוא לש דודיקה ךילהת - (6סחוקזש55וסח) הסיחד "ל

 תא ךכב םצמצלו רתוי םירצק תותואכ םתחילש תא רשפאל דעונש =

 .םינותנה תרבעה ןמז

 תועצמאב טנרטניאל השיג ךל םיעיצמ - ,תיסחי ,לוז םריחמש - הלא תונובשח

 תויורשפאמ תלעותה אולמ תא תולקב לצנל ךל םירשפאמו םייפרג םיקשממ

 .תשרב םיעצומה םיתורישה

 םנרטניא יתוריש קפס תריחב ו . . ד
 טילחהל ךילע ,טנרטניא תונובשח לש םינימזה םיגוסה לע והשמ עדוי התאש רחאל

 סיסב לע הטלחהל עיגהל הסנת לא .טנרטניא יתוריש לש קפס תריחב יבגל גוהנל ךיא

 :םיתוריש יקפס םע ןהילע חחושו םיאבה םילוקישה תא ןובשחב אבה .דבלב ריחמ

 קפס אצמ ?תימוקמ החיש איה םיתורישה קפס לא תורשקתהה םאה ₪

 בויחמ ענמיהלו תירעזמ תולעל עיגהל ידכ ,ךלש גויחה רוזאב ןופלט רפסמ עיצמה

 ןושאר וא הוקת חתפב רג התא םא - הנשמ ירוזאל בל םיש) .ץוח תוחיש תרומת

 תורישמ תוחפ הלעי הזכ תוריש .ךמוקמב רפסמ עיצמה קפס אוצמל הסנ ,ןויצל

 .(03 רוזאב תימתס ןתינש

 יפל םיבייחמה םיקפס ?דיחא ףירעת יפל וא ןמז יפל ביוחמ התא םאה =

 יפל ךתוא םיבייחמו הנומ םיליעפמ םיבר םיקפס ךא ,םיברתמ עובק ףירעת

 ,עובק םולשת תרומת ,ךל םינתונ ,תועש יפל םיבייחמה םיקפסהמ קלח .תועש

 ךירעהל לוכי התא םא .הסכמל רבעמ תועשה רובע קר םלשמ התאו תועש רפסמ

 המ לכ םא .וז הכרעה יפל ךיבושיח ךורע ,שדוחב קוקז התא תוריש תועש המכל

 שומיש ןמז יפל בייחמה קפס ףדעה - ינורטקלא ראודל רושיק אוה ול קוקז התאש

 .והשלכ ילמינימ עובק בויח אלל לעופב

 רתויב בוטה גוסה אוה 227 ?קקק וא 51וק תונובשח עיצמ קפסה םאה =

 .הז רושיק גוס םויכ םיעיצמ ץראב םיקפסה לכ .ךפסכ תרומת גישהל לוכי התאש

 רתויב לוזה קפסה ?ךלש םיתורישה קפס לצא םינימז ןופלט יווק המכ ₪

 לילצ אוה ,וילא גייחמ התאשכ לבקמ התאש המ לכ םא ,האיצמכ בשחנ ונניא

 .ךלש גויחה רוזאב םינימזה םיווקה רפסמ המ ררב .סופת

 תא ןווכמ התא ?ךלש םיתורישה קפס עיצמ תרושקת תויוריהמ ולא =

 אל .ךלש םיתורישה קפס לש םימדומה םע רשקתהל ידכ תוריהמל ךלש םדומה

 הינשל תויביס 14,400-מ תוכומנ תויוריהמ עיצמה םיתוריש קפס אוצמל ןתינ

 תויביס 33,600 איה תיברמה ותוריהמש םדומב שמתשמ התא םא .(325)

 ךלש םדומה םע םירבדמה ןופלט יווק שי ךלש םיתורישה קפסלש אדו ,הינשל

 דיתעב רובעל יושע התאש ךל הארנו ריהמ רושיקל קוקז התא םא .וז תוריהמב

 .הלאכ םירוביח קפסל לגוסמ ךלש קפסה םא ררב ,152א ירוביחל
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 הזה ךירדמ

 התאש םימדומה - (!ח+60ז36606 56/1085 1191 אסעסזא) ופסא = ן

 בשחמהמ יתרפסה תואה תרמה ידי-לע םירשקתמ םהב שמתושמ | .

 םיתבו תויביס ריממ ךלש םדומה ,תורחא םילימב .יגולנא תואל ךלש

 .םיליגר ןופלט יוק ךרד הז יגולנא תוא רדשמ ,ןכמ רחאלו לוקל

 ,;?יגר םדומכ דקפתמ ונניא אוהש ךכ ,יתרפס תואכ רשקתמ ופסא

 !פסא תוריהמ .הרמהל קוקז ונניא תואה .רתוי הברה ריהמ אוה ןכלו

 ןתינ ךא ,ולש םיצורעה ינשמ דחא לכ ךרד הינשל תויביס 64,000 איה

 וא ,בוליש ידי-לע הינשל תויביס-וליק 128 לש תוריהמל עיגהל

 רוישה בצקל ופפא יצורע ינש לש ,(0טסו6אוחַפ) תוינוויכ-וד

 .יברימה |

 קפס םנשי .הז רפסב םירקסנה םיתורישה לכ תא קפסל רומא טנרטניא יתוריש קפס והפ זז דז ר יוד 1 0
 .תינכט הכימת לבקלו תויפותיש תונכות דירוהל תורשפא םיעיצמו םיפיסומה םיתוריש

 ?[אכמ ךיועמהל /אל

 :ןמקלדכ ןה תעכ ךינפל תודמועה תויצפואה

 . *אבה קרפל רובע - 95 תונולחב טנרטניא תנקתהל ףשאב שמתשמ התא םא ==

 - טנרטניא תנקתהל ףשאב שמתשמ ךניא ךא ,95 תונולה תחת דבוע התא םא א
 .3 קרפל רובע

 תינכותה תא ןיקתהל ןיינועמ התאו 3.א תונולח תחת לעופ ךלש בשחמה םא =
 .5 קרפל רובע - הז רפסל תפרוצמה

 תופרוצמה תויחנהה יפל התוא ןקתה - תרחא תורשקתה תינכות ךתושרב םא א
 .6 קרפל רובע הנקתהה רחאל ,הילא

 .6 קרפל רובע הנקתהה רמגב ,הרקמ לכב ==

 ₪ ראותמה הקידבה ךילהת תא עצבו 12 דומעל רוזח ,ךלש בשחמב ןקתומ ףשאה םאה עדוי ךניא םא *
 .םש



 2 קרפ

 תנקתהל ףשעאב שומישעה

 2שיהב ןיא םא

 רוטילקתה ךדי
 לש ירוקמה

 תונולח תנקתה

 ףשאהש א 5
 עיפזמ זניא

 םילכה תמישדב

 היטיטרדכב

 תנקתה

 לא ,ץעוחססש5
 לע ןמז זבזבת
 תונויסינ

 תנקתהל

 .ףשאה

 ךרדב הנקתהה

 תראוזתמה
 םיאבה םיקרפב

 דתוי לוזנת אל

 ןמזה רשאמ ןמז
 לש ללוכה
 ףשאה תנקתה

 .ןותלעפהז

 םא ,ךדיאמ

 ןקתומ ףשאה

 רדזעיהל לכות

 .ןמז ךוטחלו דב

 םנרםטניא

 ןיקתהל ךילע ,ןקתומ וניא (טנרטניא תנקתהל ףשא) 1ת16זת61 561טק \\1281:6 םא

 הקידבה תא עצבו 12 דומעל רוזח ,ןקתומ אוה םאה עדוי ךניא םא .הליחת ותוא

 .םש תראותמה

 ירוביח םע קר דבוע וח(סזח6+ 560 \/ק3גז0 דבלב ק0ק רובע ]

 תחת דבוע ךלש תורישה קפס םא .(קסוחו-10-םסוח( טזסוס60)) פק

 .םיאבה םיקרפב רומאה יפ לע רושיקה תא ןקתה ,הנוש לוקוטורפ

 אצמנ ,בהז טנרטניאל רוביח רידגהל ידכ ץוחנה עדימה יכ ,הנקתהה תלחתה ינפל ,אדו

 קפסה לש הכימתה תקלחמ תא גישהל תונויסינה ןמ רתוי לכסתמ רבד ןיא .ךדי תחת

 .הנקתהה עצמאב עוקת התא רשאכ קוידב

 הדוקפב רחב .לחתה ןצחלה לע ץחל ,1ח+0ם6+ 56(טק 12376 תא ןיקתהל ידכ

 לש הרסה/הפסוה טירפה תא תתפ .(00ת1ז0] 8ח6]) הרקבה חול<-תורדגה

 \/ותח60וצ8 תנקתה היסיטרכל רובע ,(//00/86תוסש6 /70₪ז88ו5) תוינכות

 .ףשאה תא ןקתהו ((/וח60ש5 50זטק)

 קפסמ לבקל ךילעש עדימה תא תטרפמה 2.1 הלבטב ןנובתה ,הנקתהה רחאל

 קקדזת אל ,םירקמה בורב .הנקתהה ףשא תצרה תעב ותוא ןיזהל ידכ ,ךלש םיתורישה

 .הנקתהה תלחתה ינפל קפסה ןמ עמשתש בטומ תאז םג ךא ,הלבטבש םינותנה לכל
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 בהז םנרטניאל
 לכותו

 טיוווו.ו ווויוווו
 גרב

 ווי 1 א1

 יא ול

 הרדנה 7 / 2%

 - 5 ןררווו גווו סוצס| וו! ש לש םיתורישה קפס לש ₪ הבוהכ . . / :

 | ורפמ ב - האפ וו תינבתב תדרבס 2 ₪3 | תסובל 1

 דחא | לכ | השאב | .ררה הרד ררה ררל

 .293-ל 0 ןיב רפסמ אדא םיעמהמהמ

 ב4604 42 1- 3 ב הגועימ 1'ש תינבתב | ,תאשמ 12 תם תפס ל ְי

 ךלש .היתורישה קכס לשש םקאת םש םוחת מש

 קזסוססז חג דא םחכעוכבז .הכזח ינבהב

 ןלש םיתורישה קפס ,ןמושיש דב השיצב ₪ תראמ םש

 ל: םירוהה יקכס שכמה) ךתרפ קסמה

 ראיה הרש חש םדחתה בש ראוד תרש לש םש

 הלש ןויי>ה תחפובק תרש לש עפ הס ויד תוצובק תרש ל
 תינבתב .הלש .יניהשקה ינורטקלא ראוד תבותב

 =ח(6ז 0561 הפה 5 חוב 2 תורבחתהל תושמשמה תודוקפ

 המסיסו שמתשמ םש ךא ו

 ידכ אלמל ךילש דשא ,ע וא תוואכש 70

 ,ןק תבותכ תא הצקמ ךלש םיתחדישה קשס תיטטס וא תימאניד ו(? תבותכ סאה יודה

. 

 תרד

 זתורטהק רוה

\ 

 דגה האר

 א .םהזז טנרטג יואל

 גוי זחל ןופלט ו

 .ךלש םיתחריישה קפס %

 א | תא תונישל לכות ,ןכמ רחאל . קפסה ומ לבלת המסיסה תא .רחא שמתיעמ יד" לע סופת וניא 0 א לבקלו תורשקתהה תעב ךילע 'עמתשמה םש זו תורבחתה םשי תא תנייצמ ,אבה דומעב וגצומה 2

 ןמ רושיא
 רושיא םע ק

 תרדגה לש םיללכל ם

 טי
 וש

 וי תהב ךנוצרכ ה? יסה רתחה הריולהה
0% 

 .12 דומעב ,| קרפב זוהזמ םש תר
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 2.2 הלבנמ
 קוחנה עדימה
 דידנהל ידכ ךל
 רוביח
 בהז טנרטניאל

 עדימ לכ

 דילקתש

 תילננאב

 ךלהמב
 ךילע - הנקתהה
 דילקהל

 תויתואב

 לא .תולינר

 שמתשת

 תויתואב

 אל ₪ ,תוישיד

 טפשמ תליחתב

 .םש וא

 םינותנה עדימ

 בהז טנרטניא לש != תבותכ םסחוּהוח 5016 - םוהת תרש

 18 סא5 - != תבותכ וא

 19 הנשימ תשר

 1ח(6ז.ח6(.ו| םוחת םש

 :ליינפ חראמ םש

 חו 31! .וחזז חו ראודה תרש לש םש

 חש .וחזסז.ח61.ו| ןוידה תוצובק תרש לש םש

 חנומה םוקמב | .טפסזהההוס6פוח(סז.ח6(.ו| ינורטקלא ראוד תבותכ

 יפכ ךלש שמתשמה םש אובי טפסזחהחש

 .קפסה ידי לע רשואש

 איהש ,|[= תבותכ תא הצקמ בהז טנרטניא תיטטס וא תימאניד != תכותכ םאה

 .תורשקתה לכב תיצקומו תימניד

 ונממ גויחה רוזאל םיאתמה ןופלטה רפסמ גויחל ןופלט רפסמ

 :רשקתמ התא

 ןופלט רפסמ גויח רוזא :הרעה

 5 02 םימדומב םידיוצמ םיווקה לכ

 5 033 .33,600 תוריהמב

 33 (צ"לשאר) 3

04 220 

066 2009 

07 08 

068 5 

09 000 

 .הממיב תועש 24 ךשמב 03-9020022 | הכימתו תוריש תלבקל ןופלט רפסמ

 תינכט

 !ח+6זח6+ 56+ //ו23ז6 תצרה
 תחת אצמנש 1מ+86*6+ 10015 טירפתה תחת ןקתומ 1ת+66+ 56007 \/ו21

 תא הנקתהה ףשאל קפסל ךיא דמלת הז ףיעסב .(/\6665501165) םירזע <-תוינכות

 הז קרפב תואמגודה .טנרטניאל ךלש תורבחתהה תא רוציל ידכ ,ול ץוחנה עדימה

 [ח+6ז86+-ב ךלש שומישהש רוכז .בהז טנרטניאל רושיקה תנקתה תא תוראתמ

 םיתוריש קפס לא אוה ךלש רוביחה םא ,תצקמב הנוש תויהל יושע 560ט 1

 .הנוש גויח רוזאמ וא רחא



 :םיאבה םיבלשה יפ לע לעפ

 חל 1

 ו 001% <- םירזע <-( ויטו )

 .2.| רויאב גצומל המודב

 יש

 ב | הוס 1 אב 6
 -| תכועח ילכ י

 .] חידחיטלומ 1

 -ה| םיקחטוה .

 -4 ףוסמ-רפיח

 כ רישי לבכ רוביח

 .ש1 תשרל גויח

 2 \רפלטה ןגייח

 ה וגהכ

 3 ןוביטחמ

 רא םיווח תפה

 - -כה תרושב (91:ו1) לחתה ןצחלה לע ץחי

 ן<- ה[ י

 תא רהבו תויויזזוווד

 56107 \\' לגו

 .ה) 09(

 הלעפה

3 

 ₪ תיוג ספ 5

 ]  זס

2 
 .2ב] ד 146208086 10%

 אמ 45 005 -ל חינפה

 אל בהזה ךירדמ

 תוינכות הדוכתה

 תו

 4ל) הוחישו טטנפ

 13 רייצ

 7] חולה תנוצת

 וע יוגיב .ב] \צ+><+ רייס

 :ארה רויאר ןצואכ דזוד אה רזי החיחתה דחל ו;
 :אב וויאב גצומל ודב ףשאה לש וו וש ןסמ ע 2

 [ הווי ותת

 ע616016 +0 [ת(6786( 56ווק!

 ד ג לשוק בז וא 50 טק עסונז וטסחוקטו6ו (0 ססחה6ס( !0 6
 !חושזחפו, סוצוחס עסוו 306655 10 600% 0 גת! בוסה

 סו (06 ו

 [סז חוסוש ות/סזחוה!וסה פסו( 6!1ז6תו בע ץסונ 06
 6סחה66 וס !ח6 |ח(6חר6!, 206 5 וחווה זוסה עטו א תו

 וס םזסצוס6 (ח6 28/0, 650% 6

 םדוקה>

 וחז6זח66 56+טק \/ו28ז6 לש החיתפה ךסמ 2.2 רויא

 .ליחתהל ידכ (1צטא() אבה ןצחלה לע ע ץחל ,החיתפה ךסמב
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 6080661 תורשפאה ןצחל לע ץחל ,110וצ +0 600ת866+ ותרתוכש ינשה ןולחב 3

 ןצחלה לע ץחל ,ןכמ רחאל .2.3 רויאב גצומל המודב ,טפוחש זוצ ןכגסח6 [וח6

 .אבה

 !חו6וח6ז 56זטק \/ו2ה4

 [1סיא +0 < תת

 ד סוס בזמ (צצס אבענ !0 6סזותשסו (ס \ת6 |ח!6זחפ6 סיעסו ]6
 קוסמוס [וח6, בח סצ6ז ב 1.003 3163 [!6(9/סו% ([[ 4]

 \/מיסח זז( 0 ץסוג בזו [ס פ6 10 0סחח861 (ס (!ו6
?)| 

₪ 
 67 | 0060 טפח חו 1 3 416 סא

 11606: |ח סוטמו (ס וג36 ץיסשצו |. סס8| 1163 !46ושצסוא , ה [.סש8]
 ב16 [161ש07% חי( 06 חה 80160 10 !06 [ת\ו06\

 |ח(סזח6+ 56זטק \/ו?3ז6 לש ינשה ךסמה 2.3 רויא

 תורשפאה ןצחל תא רחב ,[110וש 10 60ת₪0606( ותרתוכש ישילשה ןולחב 4

 .[ !6ב6ַצ תגצ6 גת 6600ת% וצופנ ג 1676[01ה+ 56100 קס/166ז

 .אבה ןצחלה לע ץחל ,ןכמ רחאל .2.4 רויאב גצומל המודב

1 [ 

 [1ס0יא +0 60 תת

 ן1סיש 00 ץסוג שבח( (0 ססהחפס 10 [6 |ח(6זח?

 67 456 ד חש [4מו0501 וואס

 לוטיב | || +אבה | םדוקה>

 םיתוריש קפס תועצמאב טנרטניאל תורשקתה תרדגה 2.4 רויא



0 
 ב . 2 םנרטניאל י

 שה קפס םש תא ןזה ,96ז+ו66 [0106 [8/0ו0241ו0₪ ,אבה בלשב 5 .-* ה קפ
 ,ךרדה רוציק לש למסה תא ההזמה תיוות קר יהוז .(2.5 רויא האר) ךלש

 ההזיש םש לכ דילקהל לוכי התא .ךלש םיתורישה קפס לא רבחתהל ידכ שמתשת

 .ךישמהל ידכ אבה ןצחלה לע ץחל .תורישה תא ךרובע

 1( זוח64 5 61 7/2206 |

 56701606 זס
 [ת[(סזםנ (וסתח

 ד עס \\ריכ זומחומ 64 יקסוגנ שו 6 !ורו קזייסו \5 ואז ישע +5

 ןא בתומ 0( 5 615[

 ןצסושז סוג 56706 סוסיצוסילז לי( טקס! מ
 סמו! .ז ס-(?סות\ !?10(ס0) (₪2]

 לופוג = ] דומה

 םיתורישה קפס רובע םש תדלקה 2.5 דויא

 רוזא לש הביתה תא אלמ ,ימוקמ רפסמ גייחמ התא םא ףא .ךלש םיתורישה ךלש לדרישה 0 קפס פא קפס לש ןופלטה רפסמ תא דילקהל ךילע ,10ח6 !\טחוט6ז ותרתוכש ןולחב 6
 תות טק +סזחוותה]| ןומיסה תבית תא רהב ,ףוסבל .((?0טת1זצ 6 תביח תא / : ו ןמסת לא בהז תחתפנה המישרה ךותמ םיאתמה דוקה תא רחב) הנידמה דוק תאו גויחה םנדטניא אנה
 ךתוא שמשי ףוסמה ןולח .2.6 רויאב גצומל המודב , וצום60ו/ 3( וה]וחש 0 -
 אלל עצבתת .ךישמהל ידכ אבה ןצחלה לע ץחל .ךלש םיתורישה קפס לא תורבחתהל תורבחתהה ןכש
 .ףופמב ךדוצ

 !חו6וח61 56זטק \/ ו; םו4

 חס תש [צונפנ כז

 6 חוו חס ןכורסורש חו חסז ץיסוו ₪531 [0 סודו 10 ןקסיא
 רוש 5 66[

 םזפפ 0:

 3 2 ב

 סיוע 60067

 [972ן לארשי) +]

 ל

 תורישה קפס לא גויחל םישורדה םינותנה תסנכה 2.6 רויא
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 םש תא דילקהל ךילע ,1156ז 1צּגזו6 30 /355וש070 ותרתוכש אבה ןולחב 7

 ךלש םיתורישה קפסמ תלביקש המסיסה תאו (ההזמה םשה) ךלש תורבחתהה

 ,ךלש המסיסהו שמתשמה םש תא ןאכ סינכמ התאש תורמל .(2.7 רויא האר)

 התא םא אלא ,הלא םינותנ תולבקמ ןניאש םיתוריש יקפס לש תוכרעמ ןנשי

 .תורשקתה לכב ,ףוסמה ןולחב םג םתוא דילקמ

 .ךישמהל ידכ אבה ןצחלה לע ץחל

 |ה!6זח6( 56!טק ו 4

 1]צ6ז 1( 3תנ 6 3הת(1 [? בצצוא 1

 דעקס וס ונסו חח הורס ןכמ<:יצס(0 עסונ וגכס !ס ססוחח6סו !0
 .ץוטוג [ור\טזחסו 5 וה לטיס.

 לוב | רוה

 המסיסהו שמתשמה םש תסנכה 2.7 רויא

 [> תבותכ תא לבקל רומא התא דציכ רידגהל ךילע ,1: 40069655 ,אבה ןולחב 8

 תרדגה םא .(2.8 רויא האר) הז עדימ ךל קפסל רומא ךלש םיתורישה קפס .ךלש

 תא רוחבל ךילע ,(םירחאה םיקפסה בורל םג ומכ) בהז טנרטניאל איה תורבחתהה

 .ךישמהל ידכ אבה ןצחלה לע ץחל .אבה רויאב גצומל המודב הנוילעה תורשפאה

 ד

1 4/5 

 וס 0 עסוג סטו פותח עסוא |66 (וסוטבסו |![2] 7

 ןח תב |

 מז | דה

 לוטיב | םדושה>

 |; תבותכ תודוא עדימ תסנכה 2.8 רויא



 תאור הרר .,וו-כ םנרטניאל בהזה ךירדמ = 24

 םא5 תרש לש 1 תבותכ תא ןזה ,א5 567961 4007685 ,אבה ןולחב 9

 עדימ ךל קפסל רומא ךלש םיתורישה קפס .ךלש ([כ0זו8וח צ4מ6 5619106)

 וז תבותכ ןזה ,תינשימ [2ז%5 תבותכ םג ךל קפסמ אוה םא .(2.9 רויא האר) הז

 .ךישמהל ידכ אבה ןצחלה לע ץחל .ינשה הדשב

 יעצמא - (ססחוּרוח אּבחו6 56ז4ו08פ) םימוחת תומש תוריש םא5

 ןתינ םשל (החה .החח.ההה.חחח) תורפס 12 דע תב וש תבותכ תרמהל

 איהו 192.116.192.8 איה בהז טנרטניא לש וש תבותכ ,המגודל .יוהיזל

 וח(פז.חפ6.| םוחתה םשל הליבקמ

 ד ]

 זאפ 5619 6 41868

 =מוסז (ת6 |מ(6וח זסוססס| ([₪] 2001655 0[ עסטז 65
 [ם סח מוח 1 הז 561466] 567/61. "סוג זח3ע "2600ע הח
 31610816 55/6 כ שע 1 !ר6 חרפוח 0115 5616[ 00( 6

 ו

 םויופ ו: 2055 0

 4וו6זחב(₪ 015 5: |

 1[ עסט סח אחסיא סטו 2015 56זץ6ז 8001655, 00801 יעסיז
 1ח(6זח8[ 561106 0/0001.

 סוצפ תרש לש וש תבותכ תסנכה 2.9 רדויא

 056 1מ+067864+ ןומיסה תבית תא רחב ,6786+1₪+ 11[ ותרתוכש ןולחב 0

 תרש לש ומש תאו ךלש ינורטקלאה ראודה תבותכ תא ןזה ,ןכמ רחאלו 11
 .(2.10 רויא האר) הז עדימ ךל קפסל רומא ךלש םיתורישה קפס .ךלש ראודה
 .ךישמהל ידכ אבה ןצחלה לע ץחל
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11 

12 8 
 דפ !ה(סזח6[

 !חו6וח61 56וטק \/ 230

 1ת+6ח6[

 1[ חוסז אג = הפה 003 631 51 |16 1055 0/ סו |
1 

 [ש 256 !ח(שחר 6 (1 8

] 56% - : -< 

 סו ב4 35+: 0 ה

 ]146954 54 ג ובו ודו תו

 לוטיב | אנה | סוופה>

 ינורטקלאה ראודה יבגל עדימ תסנכה 2.10 רויא

 א15 שא6ה48מ₪6 לש ליפורפה םש תא ןזה ,₪א6גהתש6 708116 ןולחב

 ,[ח+(6זח6+ 111 1((56:ם6%8 םשב שמתשה .טנרטניא ראוד םע שומישל דעוימה

 לע ץחל ,2.11 רויאב גצומל המודב ,ליפורפה םש רובע לדחמה תרירבכ שמשמה

 .ךישמהל ידכ אבה ןצחלה

 .("וחו8) םויס ןצחלה לע ץחל ,הנקתהה םויסל

 הדובעה ןחלוש לע טנרטניא למס רצוי ףשאה ,תמייתסמ ךלש טנרטניא תנקתהשכ

 ךרד טנרטניאל רבחתהל ידכ ,הז למס לע הלופכ הציחל ץוחלל לוכי התא .ךלש

 .ךלש םיתורישה קפס





 3 קרפ

 ד6קס/ו!ק תיננות תנקתה

 95 תונולחל

 שמתשהל לוכי התא -  םנרמניא תנקתהל ףשא

 ךלש תורבחתהה תא ץיקתהל ידכ !ח%סזח6ז 56(טק 02370 -ב

 התא םא קר דבוע !ח+סזח6+ 56+טס ש/ו?3ז6 :בל םיש .טנרטניאל

 שמתשהל תטלחה .קק=ש רוביח ךלש םיתורישה קפסמ לבקמ

 לש םינושארה םיפיעסב ןייעתש ץלמומ יכ םא ,2 קרפל שג - ףשאב

 .הז קרפ

 95 תונולח לט דספ/ופ חוקל

 ונווצ

 הרדגה

 םיבשחמה לכ לש םתלוכימ תעבונ טנרטניא לש התחלצהל תוביסה תחא

 .םכסומ לוקוטורפ ותואב שמתשהל טנרטניאב

 ,תומכסומ תרושקת תורדגה לש ףסוא - (זס+ס6ס|) לוקומורפ

 דזפתפתוופפוסה 6סחוזסו זסוססס|/ !חוסזחפ) ד6ק/וק .הפש דמכ

 הב ,טנרטניא יבשחמ לכ ידי לע תרבודמה יהפשיה אוה (םזסוס6ס0|

 .טנרטניאל תשגל ידכ שמתשהל ךלש בשחמה םג בייח

 ,רחא בשחמ לש ויתורישמ הנהנה שמתשמ - (6וו6ח) חוקל

 תוריש לבקמ דספו/ופ חוקל ,הז הרקמב ;(656%60) תרש ללכ ךרדב

 .תשרב הדובע ךרוצל ד6פ/וס תרשעמ



 טנרטניאל בהזה ךירדמ 8 ₪

 95 תונולח לש ד6ק/וס חוקל תנקתה
 תשגל לכותש ידכ .טנרטניא לש "700/17 לוקוטורפה תא תללוכ 95  תונולח

 :םיאבה םיבלשה יפ לע לעפ .'10.7/17 חוקלה תינכות תא ןיקתהל ךילע ,טנרטניאל

 תורדגה הדוקפה תא רחבו תומישמה תרושב (518ו1) לחתה ןצהלה לע ץחל 1

 חול ןולחה תא הותפל ידכ ,((יסחוז0[ 806]) הרקבה חול<-(5611ות85)

 :אבה רויאב גצומל המודב ,הרקבה

 ה והרהדצ -[1>]
 הרזע הגוצת הכירע ץבוע

 14 בח "5 | אווסוספס| 8! | תריררועפא םינפוג
 ו תוועיגנ

 ל ו -
 הרסה/הפסוה הרמוח תפסוה תוספדמ

 תוינכותלש הודח

6 ₪ 
 הידחיטלומ תכועמ

 העוע/ךיראת הגוצת

 םיטסייבוא 20 /

 .95 תונולח לש הרקבה חול 1 רויא

 חיש ודה תבית תא חותפל ידכ (1\סזוסזא) תשר למסה לע הלופכ הציחל ץחל

 :אבה רויאב גצומל המודב ,תשר

 .סינקתומ פיאבח תרה יביכ]

 תכרל תישאו הסיוב

 1 ל הסינכ

 היוו וחי חי |

 - ה-77 -רואוחב

 דוטיב | רזפיא |

 תשר חיש ודה תבית 3.2 רויא
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 תשר ביכר גוס תריחב חיש ודה תבית חתפת .(406) הפסוה ןצחלה לע ץחל 3

 :3.3 רויאב גצומל המודב ,(561601 1צ6ז\עסזא 6סתוןכסהסה1 1ק6)

 ו יו ?[>|

 :ןיקתהל ךנוצרבש תשרה ביכר גוס לע ץחל

 . הפפרה יב ב 7 תוקל
 םאתג ₪

 לוטיב | לוקוטורפ 4-7

 תוריש

 .תשר ביכר גוס תריחב חיש ודה תבית 3.3 רויא

 חיש ודה תבית תא חותפל ידכ (0116ת1) חוקל טירפה לע הלופכ הציחל ץחל 4

 :אבה רויאב גצומל המודב ,(561601 צ6(\צסזא 0:116ח1) תשר חוקל תריחב

 עי םא .רושיא לע ץחל ןכמ רחאלו ןיקתהל ךנוצרבש תשרה חוקל לע ץחל |
 .קסיד ךותמ לע ץתל הז ןקתה רובע הנקתה קסיד ךתושרב -

 :תופר תרחוקל :םינרצי

 ₪ החעהת 005 ///ותטסוט 3.1 סח ₪1
 ד = 50/9816. !חס

 אווסוספסו

 אסצסו =
550 

 ..קסיד דותמ |

 תפיג | [- רש ]
 .תשר חוקל תריחב חיש ודה תבית 3.4 רויא

 המישרב ./1:6705086 טירפב רחב ,(8[/1חט(901טז0ז5) םינרצי המישרב 5

 (?|[ג6מ( 10: לע הלופכ הציחל ץחל ,(1צ6זועסז*א 16]6ת15) תשר תוחוקל

 רושיא לע ץחל ,החותפ ןיידע חיש ודה תביתשכ .16705016 5

(0%). 



 כ הוה ךירדמ וה ציי ושווק שה טנרטניאל בהזה ךירדמ . 0

 ל 5 ו ןסז 0 ןצ609ע085 תא ןיקתמ הז ךילה

 רול .- 2 0% ה תא ןיקתמ התאשכ .1106:2/1 תנקתה

 ? ןוויכ ,הלא םיתוריש קחמת ,הז קרפ ךשמהב .םיפסונ תשר

 .טנרטניאל ךלש יאמצעה רוביחה

 :םיאבה םיבלשה יפ לע לעפ .95 תונולח לש 10:2/1: תא ןיקתהל לכות תעכ

 .ךסמה יבג לע ןיידע תגצומ תויהל הרומא תשר הרקבה חול לש חיש ודה תבית 1
 ץחל .תשר טירפה תא רחבו הרקבה חול ןולחה תא חתפ ,תגצומ הנניא איה םא

 רויא) תשר ביכר גוס תריחב חיש ודה תבית תא חותפל ידכ ,הפסוה ןצחלה לע

 (ליעל 3

 תריחב חיש ודה תביתשכ .(2700000]) לוקוטורפ טירפה לע הלופכ הציחל ץחל 2

 טירפה תא רחב ,תגצומ (561661 1צ61\עסזא 77010001) תשר לוקוטורפ

 טירפה לע הלופכ הציחל ץחל ,ןכמ רחאלו םינרצי המישרה ךותמ +
 וז הלועפ .(זא6וועסז\ /70100018) תשר ילוקוטורפ ,המישרב 1/1

 ןקתומ 1702/1* ביכרהש ךל הארמו תשר חיש ודה תבית לא ךתוא הריזחמ
 .(3.5 רויאב גצומל המודב וישכע

 = ל
 חרוצח | יוהיז | חותיג חרקב |

 :םינקתופ טיאבה תשרח יביכב

 פסחו 0 2410105086 161905 1
 םובו\!ם ג0506ו ₪

 1/5 +-ססח קוס 101000 7
 א6ו850ו יה

 .טינויפא5 | רמה | [  .תפסות |

 :תשרל תישאר חסינב
 2 עשו [סו 0610501 4 6ווצסואצ

 ..תםפדהו םיצבק ףותיש |

 -- -- רואית |
 וחווה 3 לר שפשמה ?וקוטורפה אוה זס | |
 1 ,שאב6-5זס8 תותשרלו |
 ו
| 

 .ןקתומ ד6פ/וס ביכרהש הארמ תשר חיש ודה תבית 3.5 רויא
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 גויחה םאתמ תנקתה ד
 תנמ לע ,(כ18]-(!כ //08ק016ז) גויחה םאתמ תא ןיקתהל ךילע ,ןורחאה בלשב

 יפ לע לעפ .ךלש םיתורישה קפס לא ,ןופלטה וקו םדומה תועצמאב ,רשקתהל לכותש

 :םיאבה םיבלשה

 .הפסוה רחב ,תשר חיש ודה תביתב 1

 לע הלופכ הציחל ץחל ,(3.3 רויא) תשר ביכר גוס תריחב חיש ודה תביתב 2

 .(//080167) םאתמ טירפה

 561601 צ6(שסזא) תשר ימאתמ תריחב חיש ודה תביתבש םינרצי המישרב 3

 תשר ימאתמ המישרב .א1160501( תא רחבו הטמ יפלכ לולג ,( זז

 .כוג!-ק 403ק716ז טירפה לע הלופכ הציחל ץחל ,(1צ6ז\טסזא /4/081088)

 ךל םיצוחנ םניאש תשרה יביכר תא קחמ

 ןץיבו עובק ןפואב ןיב ,יהשלכ ךרדב רבוחמ ךלש בשחמה םא 4

 גויח ילכב שמתשמ התא םא וא ,רחא בשחמל וא תשרל ,ןמדזמ ןפואב .2

 םא אלא ,טירפ ףא קחמת לא - תקחורמ תשרל רבחתהל ידכ תשרל

 .ץוחנ וניא אוה יכ ענכושמ התא

 טנרטניא תשיג רובע םיצוחנ םניאש םיביכר רפסמ ונקתוה ,176:2/1* תא תנקתהשכ

 :הלא םיביכר קוחמל לכות ,תשר ףאל רבוחמ וניא ךלש בשחמה םא .תיאמצע

 .( םאופזוחפ 1צו82 [כזוצסז) םייק 1צ6182 ןקתה להנמ

 .ן1קא/5-60 תו כ311516 2-0+060] -> 218]-0כ 403716 א

 .םייק 1%6182 ןקתה להנמ <- 1/%/601-5% 311516 /701060] =
 .א25111(6 -:> כ1וג]-0ק 403ק2+6% ₪

 .םייק צ6182 ןקתה להנמ <- א07(6[ ₪

 :םירתוימה תשרה יביכר תא קוחמל ידכ

 .ליעל םיטרופמה תשרה יביכרמ דחא לכ רחב ,תשר חיש ודה תביתב 1

 .(66ח0%6) רסה ןצחלה לע ץחל 2



 4 קרפ

 רוביחה הרוצת תרדגה

 תנקתה
 תנמ לע
 תא םילשהל
 התא ,הנקתהה

 עדימל קוקז
 תורישה קפסמ
 הלבטב .ךלש
 2 קדפבש 1
 אצמת 18 ימעב
 עדימה טוריפ
 .קבקל ךילעש
 רידנמ התא םא
 תורשקתה

 ,בהז טנדטניאל
 תא לבקל לכות
 הלבטמ עדימה

 ,2 קד9ב 2.2 ,
 .19 מע האר

 95 תונולהב

 הוקלה תנקתה - טנרטניאל ךלש רוביחב ןושארה בלשה תא תמלשה ,םדוקה קרפב

 רוביח לשו 1702ק/1> חוקלה לש הרוצתה תרדגה אוה אבה בלשה .ז(יק/ץ

 .ס] חייק

 פו וס/קקק רוביח
 לחתה ןצחלה לע ץחל ,(זצ6ששסזא) תשר חיש ודה תביתב אצמנ ךניא םא 1

 הרקבה חול<-(5611/ה85) תורדגה הדוקפה תא רחבו תומישמה תרושב (51811)

 .תשר למסה לע הלופכ הציחל ץחל .((00ת1ז1]0 806])

 ןצחלה לע ץחל . 131-11ק 403067 טירפה תא רחב ,תשר חיש ודה תביתב 2

 יניפאמ חיש ודה תבית תא חותפל ידכ (2:0061105) םינייפאמ

 :אבה רויאב גצומל המודב ,12181-11ק 40310

 ןקתח לחנמ גוס ] ₪ציכו+ | סדקתמ ]|

 .שוסישל יוצרה תשרה ןקתה להנס גוס לע ץחל

 ןתויביס 32-ו תויביס 16)רפושמ בצחב אסופ שתה לחנו) *

 ןתדריביט וש] ליבד בצמב צטוש ןקתה להנמ 67

 להומ (7

 חיש ודה תבית 4.1 רויא
 זק 4037161 12181 ינייפאמ לוטיב [[- רושיא .]



 טנרטניאל בהזה ךירדמ 4 *

 שה

 אס18 סזוטפז) (תויביס 32-ו תויביס 16) רפושמ בצמב 215\1 ןקתה

 תא רחב ,וח0וח65 היסיטרכב .(5ה 80666 18006 (32 011 806 16 סו0)

 אל ךרעהש אדו ,(40/8060) םדקתמ היסיטרכב 1022/17 ןומיסה תבית

 אדו .(860016 8 |05 1116) םושיר ןמוי ץבוק רומש טירפה רובע עיפומ (ז\ס)
 [?א תרתוכ תסיחדב שמתשה הביתב עיפומ (צ658) ןכ ךרעהש

 ידכ (0%) רושיא ןצחלה תא רהב .(1156 1? 116866ז ( סתוקז65510ח)

 .ךיתורדגה תא רומשל

 לע ץחל .םינקתומה תשרה יביכר לש המישרה ךותמ '22/1(1 טירפה תא רחב

 102/1? ינייפאמ חיש ודה תבית תא חותפל ידכ םינייפאמ ןצחלה

 :אבה רויאב גצומל המודב ,(1 00/15 קזסק6ז1165)

 , ד ?1>]

 םתמחפ< | םדקתמ | | םאפ תרוצת ||
 רעש | //ו885 תרוצת וש תבותכ

 םא הז בשחהל וס תברחכ יטמדטרא ןפואב תוצקהל ןתינ
 הנפ .יטחוטוא ןפואנ !ש תובותבכ הצקמ חניא ךלש תשרה
 התוא דלקה ןכמ רחאלו ,תבותכ תקבקל ךלש תשרח להנמל
 הטמ עיפוסה םוקמב

 יטפוטוה ופואב וש חבותכ גופה 6
 וס תבותכ ןייצ ₪7

 תטג |[ שא |
 .ד6ס/וס ינייפאמ חיש ודה תבית 4.2 רויא

 1? תבותכ גשה תורשפאה תא רחב ,(17 4007055) 1" תבותכ היסיטרכב
 שמתשמ התא םא ,((כ019וח 1 4007655 /\טז0תו81108[[ץ) יטמוטוא ןפואב
 קפס םא אלא ,הרקמ לכב ךכ גהנ .ימניד ןפואב 1: תבותכ לבקמה שיש
 [? תבותכ לעב 51,10/00 שמתשמ התא םא .תרחא ךתוא החנה ךלש םיתורישה
 תא ןזהו (506011/ 17 /\001055) 1 תבותכ ןייצ תורשפאה תא רחב ,העובק
 תא) םימיאתמה תודשב (5וגנטח6ז \[85%) הנשימ תשר תינבתו 1 תבותכ
 .(ךלש םיתורישה קפסמ לבקל ךילע םינותנה
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 םיקלח העבראב תירפסמ תבותכ - [(וק 300:655) !; תבותכ

 שמתשמה בשחמ לכל תיצקומה (תחה.ההה.ההה.ההה תינבתב)

 לכלש ןוויכ .טנרטניאב םיבשחמה לכל ,רמולכ ;ז6ס/וס לוקוטורפב

 תשמשמ וז תבותכ ,תידוחיי != תבותכ וא ,ידוחיי רפסמ שי בשחמ

 ךל הצקומ רפסמה ,ללכ ךרדב ,ליגר פקק רוביחב .בשחמה רותיאל

 תורשקתהה םויס דע עובק ראשנו תרשל ךתורבחתה םע ימניד ןפואב

 .רחא רפסמ ךל הצקוי רשקתתש האבה םעפב .הקותינו

6 

9 

 תא ןזה ,((2416א/8/) רעש היסיטרכבש (1צ6ש (02816ו/8/) שדח רעש הדשב

 תא וא (תימניד 1? תבותכ לעב שמתשמ רובע) ךלש חראמה קפסה לש 1? תבותכ

 םיתורישה קפס ,בוש .(תיטטס 1? תבותכ לעב שמתשמ רובע) ךלש 1? תבותכ

 .הז עדימ קפסל ךירצ ךלש

 (?]16מ+ 10: 116705016 ןומיסה תבית תא רחב ,ות6ומ85 היסיטרכב

5 

 תורשפאה ןצחל תא רחב ,(כא5 00ח110ו0ז80ו00) 12א5 תרוצת היסיטרכב

 חראמה בשחמה לש 1? תבותכ תא ןזה .(5ח8016 [צ5) ןימזל %5 תא ךופה

 תצובק הדשב ךלש חראמה לש םוחתה םש תאו (11050) חראמ בשחמ הדשב

 ומכ .ךלש םיתורישה קפסמ הלא תובותכ יתש לבקל ךילע .([20הו8וח) םיבשחמ

 תוחפל ןזה .ינשמ 12%5 רפסמ ול שי םא םיתורישה קפס תא לואשל ךילע ,ןכ

 טירפ לכ ירחא (/460) ףסוה ןצחלה תא רחב .ךלש חראמה לש 1 תבותכ תא

 .ןיזמ התאש

 אוה פא5 הדשב חראמה בשחמה לש ו< בהז םנרםניא ייונמל

 םוחתה םשו 192.116.192.9 איה הנשימה תשר , 8

 תא .תונטק תויתואב תובתכנ םילימה לכ ,בל םיש .וחזפז.חפ5.ו| אוה

 הלבטב אצמת תורשקתהה תרדגהל ךל םישורדה םינותנה רתי לכ

 .19 ימעב ,2 קרפבשנ 2

 וזל ההז תינבת תלעב תבותכ - (5טפח6% 035%א) הנשימ תצנר

 קפס לש בשחמל תינשמ הסינככ תשמשמה ,₪₪ תבותכ לש

 .ךלש םיתורישה

 70/1: רובע ךלש הרוצתה תורדגה לכ תא רומשל ידכ רושיא ןצחלה תא רחב

 .תשר חיש ודה תבית לש (000115791ו0ה) הרוצת היסיטרכה לא רוזחלו



 רה וש ומ םנרטניאל בהזה ךירדמ ₪ 6

 טירפה תא רחב ,(קזווח זץ זצסוטעסזא [,ספסח) תשרל תישאר הסינכ המישרב 0

 ,(10601111681ו00) יוהיז היסיטרכה תאו (21:6ח+ 101 11670501( 58

 :(4.3 רויאב גצומל המודב הארית חיש ודה תבית

 יה ?[>]

 הרוצת יוהיז ]השיג תרקב |

 ךלוע בשחמה יוהיזל \/יחטסשמ -ב שמועה ןלהלש עדימה הש
 תדובע תצובק .תז בועחמ רובע םש דלקח אנא .תוערב -)

 .בשחמה לש רצק רואיתו עיפוי אוה הב

 | 2 :בשחמה םוע

 | א 5ה 5 6סחוקוא6( | :הדובע תצונק

 | :תוחסה | :1₪חמה רואית

 דוטוג -[[  רוה ]
 .תשר חיש ודה תבית לש יוהיז היסיטרכה 4.3 רויא

 םא .הדש לכב הנוש המ רבד לולכל ךילע ךא ,רבד לכ טעמכ ןאכ ןיזהל לוכי התא 1
 יכ ץילממ ינא .םתוא תונשל וא רשאל לוכי התא ,םיטירפ םיליכמ רבכ תודשה
 ךרדב לבוקמה הז אוה ,שמתשמה םש .בשחמה יוהיזל םייתועמשמ תומש רחבת
 .רושיא ןצחלה לע ץחל .ללכ
 םיטקסידה וא רוטילקתה תא סינכהל ךילעש תנייצמה העדוה לבקל רומא התא
 רחאל .םיאתמה ןנוכל םיטקסידה וא רוטילקתה תא סנכה .95 תונולח תנקתה לש
 תונולח תא לחתאל ךילעש תנייצמה העדוה לבקמ התא ,םיצוחנה םיצבקה תקתעה
 .תונולח תא לחתאל ידכ ,ןכ ןצחלה תא רחב .ףקותל וסנכיי ךייונישש ידכ

 .גויחה ילכ תא רידגהל ךילע ,תורשקתהל ךלש בשחמה תנכה תא םילשהל תנמ לע

 תורל גויח תנקתה
 ףיעסב .95 תונולחב טנרטניאל ךלש רוביחה לש הרוצתה תרדגהב יפוסה בלשה והז
 :ךלש (18%) םיתורישה קפס לא רשקתהל ידכ ,תשרל גויח ילכה תא ןיקתת ,הז
 לש הדובעה ןחלוש לע עיפומה ,(א1ץ 00תוקטוסז) ילש בשחמה למסה לע ץחל 1

 המודב ,תשרל גויח תויהל רומא ילש בשחמה ןולחב ןורחאה טירפה .95 תונולח
 .4.4 רויאב גצומל
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 שיידי13י - (ם1>|

 הרזע הגוצת הכירע ץבוק

 36 םיבשחמ רשנ

₪7 
 : 2 (8:] 6 סח '451'

 22 (:) כ סח אפה || 2[: ₪ סח 51

 כ (1:) [ סח "511" (] הרקבה חול

 (ש] תשרל גויח

 בשחמה ןולחב העיפומ הנניא תשרל גויח תינכותה םא |

 חול תא חתפ .95 תונולח תנקתה םע התוא תנקתה אל יאדווב ,ילש 0 6

 לש הרסה/הפסוה למסה תא רחבו (6סחוזס| 8ח6|) הרקבה

 הרסה/הפסוה חיש ודה תביתב .(00/465ח00ש6 זסטז8אהופ) תוינכות

 תא ראה .צוחצסשפ תנקתה היסיטרכה תא רחב ,תוינכות לש

 םיטרפ ןצחלה תא רחבו (6ס0תתוטהופ0ס0חפ) תרושקת טירפה

 רושיא ןצחלה לע ץחלו תשרל גויח ןומיסה תבית תא רחב .(כ619ו!פ)

 גויח לש הנקתהה תא םילשהל ידכ תויחנהה יפ לע לעפ .(סא)

 .תוערל

 גויח חיש ודה תבית תא חותפל ידכ תשרל גויח טירפה לע הלופכ הציחל ץחל 2

 866 1צ6ש) השדח תורשקתה תריצי טירפה לע הלופכ הציחל ץחל .תשרל

 גצומל המודב ,השדח תורשקתה תריצי ףשאה תא חותפל ידכ (020ה₪860(ו0ה

 :אבה רויאב

 השדח תוושקתה תריצי

 :גייתמ התא וילאש בשחפה רובע סע דלקה

 בהז טנרטניא

 :םדופ רחב

 [ינקת סדוח +]

 ...הרוצת תעיבק |

 .השדח תורשקתה תריצי ףשאה 4.5 רויא



 טנרטניאל בהזה ךירדמ א 8
25-72 
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 5 קפס םא
 ךלש תורישה
 טנרטניא אוה
 ןמסת לא ,בהז
 תבית תא
 לש ןומיסה
 ,ףוסמה ןולח
 6  תורבחתהה ןכש
 אלל עצבתת
 ףוסמב ךרוצ

 1עק6 8 ווגוווט [סז 1]וס) גייחמ התא וילאש בשחמה רובע םש דלקה הדשב

 םש קר והז .ךלש שדחה רוביחה רובע םש ןזה ,(ססחוקטזסז ץעסט 8ז6 018|וחק

 בהז טנרטניא אוה ךלש קפסה םא .רבד לכ ןאכ דילקהל לוכי התא ןכל ,יוהיזל

 .רחא ההזמ יוניכ לכ וא 62010 ,בהז טנרטניא ןאכ דלקה

 תא רדגה ,(56100/ 8 ווס66) םדומ רחב הדשב ןמוסמ ונניא ךלש םדומה םא

 ידכ ((?סו 8טז6) הרוצת תעיבק ןצחלה לע ץחל .ךלש בשחמב ןקתומה םדומה

 ,שמתשהל ןווכתמ התא ןהב תרושקתה תורדגה יפל םדומה תרוצת תא רידגהל

 תויורשפאו ((?0ממ601ו0ג) רשק תריצי ,((26ח0ז8]) יללכ תויסיטרכב

 .גצומ ךלש םדומה גוס לש םינייפאמה ןויליג .(0201ו075)

 םימדומה בור יבגל המישרב עיפומ אל ךלש םדומה םא |
 לש םימדומ הז ללכבו ,95 תונולח לש תומישרב םיעיפומ םניאש =

 תרדגהב רוחבל לכות ,המישרב םניאש דומנייד ומכ םיילארשי םינרצי =
 ,לושה לש לעופב טרדנטסה יפ לע דבוע ןרציה םא .ינקת םדומ
 .יספא אוה תולקתל יוכיסה

 .ךלש םדומה תרוצת תא רידגהל לכות אל 95 תונולחש יוכיס םייק

 טקסיז תועצמאב םדומה תרוצת תא רידגהל ךילע ,הזכ הרקמב

 השדח הרמוח תפסוה ףשאל רובע .ןרציה ידי-לע קפוסמה הנקתה

 השדח הרמוח תפסוה למסה תריחב ידי-לע - (400 6ש !480ש876)

 95 תותלח םאש בל םיש .תויחנהה ירחא בוקעו - הרקבה חול ןולחב

 אל וא ידמ יטיא ,ידמ ןשי םדומהש ןכתיי ,ךלש םדומה תא ההזמ הנניא

 .ןוצר עיבשמ ןפואב טנרטניאב דובעל לכוי אלש ךכ ,ינקית

 ₪זוה8) גויחה רחאל ףוסמה ןולח תא גצה רחב .תויורשפא היסיטרכה תא רחב

 תא רומשל ידכ רושיא ןצחלה תא רחב .(טק ז6חוווח8] ווח6סוש 81107 018]וח9
 ךל תרשפאמו םינייפאמה ןויליג תא תרגוס וז הלועפ .םדומה תרוצת לש תורדגהה

 .השדח תורשקתה תריצי חיש ודה תביתב ךישמהל

 .ותוא ןזה ,הרושכ ןזומ ונניא ךלש גויחה רוזא םא .(1%6א1) אבה ןצחלה לע ץחל
 ידכ גייחל שיש רפסמה תא ןזה ,(1616קווסח6 !צטתנטסז) ןופלט רפסמ הדשב
 ךלש ךסמה .הכלהכ ןזומ ךלש הנידמה דוקש אדו .ךלש םיתורישה קפסל רבחתהל

 .4.6 רויאב גצומל המודב הארי

 ךילע ,דחא קפסמ רתוי לע ויתורישב שמתשמ התא םא |

 ריאשהל לוכי ךניא .םיקפסהמ דחא לכ רובע השדח תורבחתה רידגהל 0

 המ ,גויחה ןמזב ןופלט רפסמ ןיזהלו קיר ןופלטה רפסמ לש הדשה תא :

 רפסמ ךל ויהיש איה האצותה .תונוש תורדגה שי קפס לכלש םג

 וילאש קפסל םיאתמה למסה תא רחב .םהלש בותיכב םינושה םילמס

 .ןותנ עגרב רבחתהל הצור התא
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 השדמ תורשקתה תריצי

 דנוצרב וילאש בשחמה לש ןופלטה רפסמ תא דלקח
 :רשקתהל

 -ןופלט רפסמ גויחרוזא

| 5755855 .|* 3 

 :הנידמ תמודיק

 | ₪ (972| לארשי

 .השדח תורשקתה תריצי חיש ודה תבית יולימ 4.6 רויא

 רוביח רובע שמתשמ התא וב םשה תא תונשל ךנוצרב םא .אבה ןצחלה לע ץחל 7

 תא םילשהל ידכ (111ח18)) םויס ןצחלה לע ץחל .תאז תושעל לוכי התא ,הז

 .תשרל גויח רובע הרוצתה תרדגה





 ה

 התא םא

 שמתשמ

 ,3.א תונולחב

 הז קרפב דמלת

 תא ןיקתהל

 ךלש רוביחה

 טנרטניאל

 תועצמאב

 תינכותה

 דפסל תפרוצמה

 זז תינכות .הז

 ךל רשפאת

 לא דשקתהל

 :נהז טנרטניא

 ליחתהלו
 .תשדב השילגב

 תועצמאב לכות

 ,ןללה םילכה
 דירותש ולאבו
 תודה ןמ

 ,םיאבה םיקרפב

 תעצה תא תוסנל

 רוביחה

 ךל תקנעומה

 זז דפש מע דחי

 5 קרפ

 גויחל טקסידה תנקת

 3.א תונולחב תטנרל

 תנמ לע ךל םישורדה םילכה לכ תא ללוכ (תויונחב קוושמה רפסל ףרוצמה) טקסידה

 תשרה ןמ דירוהל לכות ,ךרטצתש ףסונ ילכ לכ .הנושארה םעפב קפסה לא רשקתהל

 .תסנכנש רחאל

 .םיאתמה ןנוכל טקסידה תא סנכה ,תונולחח לש םימושייה להנמב ךתויהב 1

 רויאב גצומל המודב חיש וד תבית חתפית .הלעפה הדוקפב רחב ץבוק טירפתב

 :אבה

 :הדוקפ תרוש

| 
 רעזוממ לעפה []

 3.א תונולח לש הלעפה חיש ודה תבית 5.1 רויא

 תואה תא דילקמ התא % םוקמב רשאכ , א:86(טק דלקה הדוקפה תרוש הביתב
 .(8 ללכ ךרדב) ךלש םינוטילקתה ןנוכ תא תנייצמה



 טנרטניאל בהזה ךירדמ = 2 נרמני ּי

 םשו ךמש תא דילקהל שקבתת .הנקתה ךסמ חתפי .רושיא ןצחלה לע ץחל 2

 המודב חיש וד תבית גצות .(2א לע ץחלו תילגנאב םיטרפה תא אלמ .ןוגראה

 :אבה רויאב גצומל

06 

 !ח51מ89 10050 !ח(6זח6+ = ק4וסז6ז ב00 0 ןבו6ז !ס |(

 וס

 116006066 [סז 66/1 5615. [חס 065 סח ק6(6 וח:(518000 0
 6 סקווסה (0 800 3ח0 !6חו06 0020

 [01(01160ע:--- ---- : - ---

 ה |

 בהז טנרטניאל ןגייחהו !חזסזח6+ =אק!סזסז תנקתה 5.2 רויא

 לולסמה תא הנש ,לדחמה תרירבכ ןיוצמה לולסמב הנקתהב ןיינועמ ךניא םא 3

 תא ןיקתהל ידכ 00101606 ןצחלה לע ץחל .הנקתהל תרחא הירפס רדגהו

 המודב גצוי הנקתהה תינכות לש ןושארה ךסמהו ליחתת הנקתהה .הלוכ הליבחה

 777 868[ א6א ₪006 ה

 צא 095 ורב זס וע \0 61004 סו סשה 86016 60
 .ץסונ +1

 1 |[ שי חיסטסהו 6 85070 (0 ץסצ
 סוזוקי, וחא5 וגא6 ק וג !\עהיה1 סר

 2 ואו טור כו סו ףוחוכ !!רבו חע כס \עצצר) !!יס
 יב

 פס אסא[ ץוחסה עסוג 616 1550 !0 סור

 [ סחר 01501 חש והכה | 1 561603 8 סח ₪ 1:0 |

 שדח םדומ תנקתה 5.3 רויא

 קריר



 43 ₪ 3.* תונולחב תערל גויחל טקסידה תנקתה :5 קרפ

 ךדלש םדומה םא
 עיפומ דניא
 לכות ,המישרב
 רזעיהל
 תויחנהב
 תרנסמבש
 38 דומעבש

 תשמתשמה תינכות לכ לש התלועפ קספה .לעפומו רבוחמ ךלש םדומהש אדו 4

 תא תוהזל הסנת תינכותה .[א6א+ ןצחלה לע ץחל .תלעופ וזכ תינכות םא ,םדומב

 .ךלש םדומה תא רוחבל שקבתת וב ךסמ עיפוי ,לשכית איה םא .ךלש םדומה

 .5.4 רויאב גצומל המודב ךסמה עיפוי 02% תציחל רחאל

 רפסמה תא ןייצ ,תימוקמ היזכרמ ךרד דבוע התא םא .ךלש גויחה רוזא תא ןייצ

 תזכרמל רבוחמ התא םא .גויחה תטיש תא ןייצ .ץוח וק לבקל תנמ לע גייחל שיש

 תרחא ,7156 0181וח8 היצפואה תא ןייצ ,םילילצ גויח תרשפאמ הניאש הנשי

 :אבה רויאב גצומל המודב הארי ךלש ךסמה .1'סזג6 618|:ה8 -ב רחב

7-7 

 2 מ הרה

 56 וסי3ס זרוסווה בוגסה 5ם0א יקסו גה פז !סיס םווסור <0 \!ומ| ץסוצ
 מ1: 65 סמ (4מ60 606

 \ט/חכ\ 68 (0 62] 00 ב6 עסיג ןח סי?

 1] ץסיג (52 ה וי גחומסו 10 טוסו מג יא1גב6 שר, ירו ו 7?

 טועה
 חש םוחסהש עשה ₪6 ז!רוצ פסח (ג:65-

 69 106 מ כ מס 990

 גויחה ינותנ תרדגה 5.4 רויא

 תנמ לע תונולח תא שדחמ ליעפהל ךילעש העדוה עיפות .תוח181ג ןצחלה לע ץחל

 לעפותו רגסית תונולה .שדחמ הלעפה,ו תא רשא .ףקותל וסנכי םייונישהש

 עיפות 1160501( 1ח+6ז-ח6+ א ק106ש םשב השדח םימושיי תצובק .שדחמ

 :אבה רויאב גצומל המודב תונולח לש םימושייה להנמב

 158016 טופו !וח(6זח6+ 018! !ח16זה6% 0/8! !ח(6ז ת6+ 281 !ח(סזח

 6016 03 8768 6016 02 768 0010 04 5ַ76מ5 8

 םו3ו וח(6ז

8 08 !60 

 .השדחה םימושייה תצובק 5.5 רויא



 טנרטניאל בהזה ךירדמ ₪ 4

 םימדומל בהז טנרטניאל גייחל ךל םירשפאמ השדחה הצובקב םיעיפומה םילמסה

 1ח+6ז-ח6+ 5:אן010761 תינכות לש הלמס אצמנ ,ןכ ומכ .םינושה גויחה ירוזאבש

 ךשמהב .הנשי הסריג לש איה תיחכונה הנקתהה .השילג תינכות רמולכ ,ןפדפד -

 .תינכותה לש ןיטולחל השידח הסריג דירוהל דמלת ,רפסה



 6 קרפ

 קפסל תורעקתה
 טנרמניא יתוריונ

 תא תרדגהו תנקתה ,תשר תוליעפל חוקלה תרוצת תא תרדגה ,םימדוקה םיקרפב

 .ךלש םיתורישה קפס רובע תשרל גויח לש חוקלה תרוצת תאו "02/1? לוקוטורפה

 תינכות תאו רפסל ףרוצמה ןגייחה תא תנקתה 3.א תונולח תחת דבוע התא םא

 - ןושארה דעצה תא תושעלו ךתדובע תא קודבל העשה העיגה ,תעכ .ןפדפדה

 .ךלש תורישה קפס בשחמל תורבחתהה

 םינוש תויהל םייושע ךלש םיתורישה קפס לא רבחתהל ידכ ןיזתש םינותנהש רוכז

 םיתורישה קפסל תורבחתהה תא םיגיצמ הז קרפב םירויאה .הז קרפב הארתש הלאמ

 קפס ,רחא קפס םע דבוע התא םא ./27 תורבחתה תועצמאב ,בהז טנרטניא

 תא ןיזהל יתמ ןוגכ ,רבחתהל ידכ ץוחנה עדימה תא ךל רוסמל רומא ךלש םיתורישה

 .הז ךרוצל שורדה ףסונ עדימ לכו ךלש המסיסה תאו (יוהיזה וא) תורבחתהה םש

 תא קודבל ידכ ךלש םיתורישה קפסמ עדימה תא קודב

 המישרל ותוא הוושה ,ךלש םיתורישה קפסמ לבקמ התאש עדימה

 עדימ ךל קפסל יושע םיתורישה קפס .(2 קרפב) 2.1 הלבטב העיפומה

 .הלבטב עיפומ ונניאש ,ףסונ

 .טנרטניאל רבחתהל ךל עייסל ידכ קיפסמ עדי ךל קפסל רומא הז קרפב דמלתש המ



 םנרטניאל בהזה ךירדמ ₪ 46

 95 תונולחמ םנרמטניאל תורבחתה
 .ךלש הדובעה ןחלוש לע םקוממה ,₪6'1 1ח1686+ למסה לע הלופכ הציחל ץחל 1

 חיש-ודה תבית .10%6ע86+ ₪א6%?010 ןויעה תינכות תא הליעפמ וז הלועפ

 .6.1 רויאב גצומל המודב ,תגצומ (0200₪601 10) לא תורבחתה

 ב5 לא עוובחתה

 בהז טנרטנוא

 5תיחס | :שמתשעמה םש

 == :המסימ

 המסיס רוחש <

 5 :ןופלט רפסמ

 ...גויחה ינייפאמ] +] לדחמ תרירב םוקימ :ם גייחמ

 לוטיב רבחתה

 .וח(6זח6+ =א!סזפז תועצמאב קפס לא תורבחתה 6.1 דויא

 ,(א1ע 6סוהקט(6ז) ילש בשחמה למסה לע הלופכ הציחל ץחל ,ןיפוליחל
 גויח למסה לע הלופכ הציחל ץחל ,ןכמ רחאל .ךלש הדובעה ןחלוש לע םקוממה
 גויחה טקיבוא לע הלופכ הציחל ץחל ,תשרל גויח חיש ודה תביתב .תשרל

 .ךלש םיתורישה קפס רובע תרציש תשרל

 תורשקתהה תא וישכע תוארל לוכי התא ,רחבתש תויורשפאה יתשמ תחא לכב
 לש ןופלטה רפסמו המסיסה ,תורבחתהה םש רובע תקפיסש עדימה םע ,תרציש
 .ךלש םיתורישה קפס

 גייחל ידכ (60₪661) רבחתה ןצחלה לע ץחל ,לא תורבחתה חיש-ודה תביתב 2
 ןכדועמ עדימ ךל רוסמתו ךסמה לע עיפות העדוה תבית .ךלש םיתורישה קפס לא

 :אבה רויאב גצומל המודב הלועפה ךלהמ לע

 בהז טנרטניא -ל רגחתמ

 .גייתחמ :גצמ = =
 עפ *

 תורשקתהה בצמ לע העדוה 6.2 רויא



 םנרטניא יתוריש קפסל תורשטקקתה :6 קרפ

 תורדנה םא

 לש תורבחתהה
 ןניא קפסה

 שומיש תובייחמ

 ,ףוסמה ןולחב

 לשמל

 תודבתתהב

 ,בהז טנדטניאל

 תנמ לע =? קה
 תא דוענסל

 ךישמהלו ןולחה

 תודרבחתהב

 תיטמוטואה

 ו

3 

3 

2 - 
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 ,תגייחמ הנניא תנקתהש תורשקתהה םא ,רשק רצונ אל םא

 הכרדהה תרבוחב ץיע .הרושכ ןקתומ ונניא ךלש םדומהש ןכתיי

 םימדומ הרקבה חול תא קודבו םדומה ןרצי ידינלע הקפוסש

 םדומה תרדגה תא קודב .(6סחוזסו :8ח8|) הרקבה חולב (066705)

 הכימתה לא רשקתה ,קפס לש הרקמב .הכלהכ רדגוה אוה םאו

 .הרדגהב עויסו הכרדה שקבלו ךלש תורישה קפס לש תינכטה

 יפ לע ןגייחה תא תנקתהש רחאל ,ךלש םיתורישה קפס לא רבחתמ התא םא

 תדלקהב ךרוצ לכ אלל םלשומ תויהל ךירצ תורבחתהה ךילהת ,הז רפס תויחנה

 ךסמ ןולחה ,ךכב תכמות הניא ךלש הנכותה תסריגש וא יטמוטוא ןפואב עדימה

 ההחזו תלביקש עדימה תא ןיזהל ךתוא החנמו עיפומ גויחה ירחא ףוסמ
 קפסמ

 ץחל ,םייסמ התאשכ .(רשקתמ התא ויתחת תרושקתה לוקוטורפ הז םא ,ץשש

 ./7 שקמה לע שקה וא (0ס1וםוג6ש) ךשמה ןצחלה לע

 : נד זך

 וז ]- 

 שמ ךשמה | [?3] לוטיב |

 גויחה ירחא ףוסמ ךסמ ןולחה 6.3 דויא

 תא דילקהלו רוזחלו דילקהל םוקמב תורבחתהל טפירקס

 םיתורישה קפס לא רבחתמ התאש םעפ לכב תורבחתהה תודוקפ

 תא תשכר םא .הז ךרוצל טפירקס רוציל לכות ,ךלש

 .560אוקד סס6 ץבוקה תא קוטפ! היקיתב שפח ,אווסזספסא ק!טפ!

 וז ךרדב לעפ .יטמוטוא גויחל טפירקס רוציל דציכ טרפמ הז ץבוק

 רומאה יפ לע תלעפ םא .עיפומ גויחה ירחא ףוסמ ךסמ םא קר

 תנכהב ךרוצ לכ היהי אל יכ םייוכיסה בור ,םימדוקה םיקרפב

 טפירקסב קפסה לש הכימתה יפ לע רדגומ רבדה .טפירקס

 תינגדי דילקהל ךרטצת אל בהז טנרטניאב .ולש רתאב יטמוטוא

 ,תויגולונכט ינש ומכ ,םירחא םיקפס לצא תאז תמועל ,המואמ

 .ליעל 3 ףיעסב ןיוצמכ םינותנה תא דילקהל ךילע היהי



 םנרטניאל בהזה ךירדמ

 תועידומה ,ורקאמ תדוקפל המודב ,תוארוה לש הרדס - טםפירקס

 בשחמב תוהדזה לש ךילה ,אמגודל .םיוסמ ךילה עצבל דציכ תינכותל

 .תורישה קפס

0 
- | 

 ידי-לע שרדנה ןוכנה עדימה תא ןיזמ התאו תונוכנ ךלש תורכחתהה תורדגה םא 4

 רבוחמ התאש תנייצמה העדוה - תודחא תוינש ךות - תגצומ ,ךלש םיתורישה קפס

 תוריהמ יהמו רבוחמ התא ןמז המכ ךל הארמה ןועשל בל םיש .(6.4 רויא האר)

 .תשרל גויחו ילש בשחמה תונולחה תא וישכע רוגסל לוכי התא .תורבחתהה

 תורבחתהה רחאל

 הסינכה תמלשהו יוהיזה רמגב .לא תורבחתה חיש ודה תבית גצות ,רשקה תריצי םע

 רויאב גצומל המודב ,-ל רשוקמ חיש ודה תביתל הביתה ךופהת ,חראמה בשחמל

 תינכותה תא רוגסת ,התוא רוגסת םא .התוא רעזמ ,חיש ודה תבית תא רוגסת לא .אבה

 .(םעמועמ הריגסה ןצחלש בל םיש) ,התע הז תרציש רשקה תא קתנתו

 58 יי - [₪[>]

 קתנתה | 115200 פק -ב רשוקמ 9
 11:46.:000 :ךשמב

 וכשמו רושיקה לע חוויד 6.4 רויא

 תביתבש םיטרפ ןצחלה לע ץחלת םא ךלש תורשקתה לע ףסונ עדימ לבקל לכות
 .-ל רשוקמ העדוהה

 :אבה רויאב גצומל המודב ףסונ עדימ לבקתו בחרתת חיש ודה תבית

 5 די - | >=|

 קתנתה | 115200 פס -ב רשוקמ 1%

 = - 00:11:07 4 :דשמב 9

 קסק: ש/וחטסואפ 95, \/וחססשפ 41 3.5,!חז6חו66( :תרשה גוס

 :םילוקוטורפ

 זק/וק ןד

 .תורשקתהה לע בחרומ חוויד 6.5 רויא

 .חיש ודה תבית תא םצמצתו בושת םיטרפ אלל ןצחלה לע הציחל



 49 = םנרטניא יתוריש קפסל תורעקקתה :6 קרפ

 ךלוננ תורשקתהה תא קודב

 הקידבה תינכות תועצמאב ךלש תורבחתהה תא קודבל לכות ,ךישמת םרטב

 .95 תונולח םע תקפוסמה ,\/ וז 8

 הלעפה הדוקפה תא רחבו תומישמה תרושב (518ז1) לחתה ןצהלה לע ץחל 1

 .הלעפה חיש ודה תבית עיפות .(וטח)

 ידכ ,רושיא ןצחלה לע ץחל וא שקהו וצוחוק61 הדוקפה תא דלקה 2

 תודוא עדימה עיפומ תודחא תוינש ךות .\/וח16?(17 תורישה תינכות תא ץירהל

 :אבה רויאב גצומל המודב ,15 רפסמ

 41 !ו> (>סת!:ףטזהזוסח
 ם(חסזח4 /405ק06ז !ח/סחחפוסת >> -

 / קקק 4030161 = |

3006 4001655 || "0 

 ן 406655 | 20516414ו92 0 |

 פסח( 485% | 2220

| 18 |] 7 2051644192 7 

 = ל 1 ו

 צ/וח5!?(1 6.6 רויא
 תודוא עדימ הגיצמ
 .תורשקתהה

 רומא עדימה ךא ,ךרובע יתועמשמ ונניא \%/1ת6[?1/0 ידי-לע גצומה עדימה בור

 17 תבותכו קפסה םש ,המגודל .ךלש םיתורישה קפס לא רבוחמ התא םא ךתוא דמלל

 1? תבותכ תא ןייצל רומא 1? 40616585 הדשב עדימה .1105+ [צבתו6 הדשב ולש

 .(םיתורישה קפס ידי לע תימניד תבותככ ךל התצקוהש וז וא העובקה) ךלש

 3.א תונולחמ תורבחתה
 להנמב הרצונ ,הז רפסל ףרוצמה טקסידב תאצמנה תורבחתהה תינכות תא תנקתה םא

 .11670501% 1ח16ם6+ ₪106 םשב השדח םימושיי תצובק ךלש םימושייה

 האריי ךלש ךסמה .הלש למסה לע הלופכ הציחל ידי לע וז םימושיי תצובק חתפ 1

 :אבה רויאב גצומל המודב

 םואו וח(6זח6% 0/8! |ח(6זח6% 18! !ח16זח61 018! !ח(6זח%

8 376₪ 04 0010 868 02 0010 868 03 016 

 81 !ח( 67%

8 08 6016 

 .תשרל תורשקתהל םימושייה תצובק 6.7 רויא



 רה כ טנרטניאל בהזה ךירדמ

 וילע ץחלו ,ךלש גויחה רוזאל םיאתמה ןגייחה תא גציימה רושיקה למס תא רחב 2

 :אבה רויאב גצומל המודב 6008664 0'1 חיש ודה תבית עיפות .הלופכ הציחל

 ו וחווה 000 - 03

 50 \ח6

 מ

 סח םיגחסו; 5
 םובוורפ [ומח 4000 -ךצ [ 45 ]

 = נ כ
 .תורבחתהל חיש ודה תבית 6.8 רדויא

 .תלבקש המסיסה תאו קפסה ןיבל ךניב עבקנש יפכ ,ךלש שמתשמה םש תא דלקה

 .דוע םדילקהל ךרטצת אלו תידיתע תורשקתה ךרוצל ורמשיי ולא םיטרפ

 ,גויח לילצ עימשי םדומה .עצבתי תורשקתהה ךילהת .(0ת₪066+ ןצחלה לע ץחל
 .רשקה תריצי תעב שורשרו לוצלצ

 הדובעה ןחלוש לע עיפוי םויסב ,יטמוטוא ןפואב ועצבתי שמתשמה תומיאו יוהיזה

 :אבה רויאב גצומל המודב למס

 רצונ רשקה 6.9 רויא

 .ךלש תורישה קפסל רבוחמ התא תעכ



 7 קרפ

 :ד< תינכותב ענומיוננ
 םטסקט תססובמ

 072 איה ןהמ תחא רשא ,טנרטניאל תוריש תוינכות רפסמ תללוכ 95 תונולח

 ךל תרשפאמה ,דואמ תישומיש תינכות איה 77 .(116 17805161 /701000])

 דקפתמהו - טנרטניא תשרמ קלח הווהמה קחורמ בשחממ םיצבקה יגוס לכ תא ריבעהל

 םילכ ןיא 3.א תונולח ישמתשמל .ךלש בשחמה לא - (/772 567/6ז) /1 תרשכ

 יתוריש לבקל ידכ תדרפנ הנכות תליבחל םיקקזנ םהו הלעפהה תכרעמב םינבומ

 דע

 ,השעמל .בשחמל בשחממ םיצבק תרבעה רשפאל איה ₪777 תינכות לכ לש התרטמ

 תורשפאמ ןהש תולקה תדימבו ןהלש תויתודידיב קר וזמ וז תולדבנ תונושה תוינכותה

 .ןאלו ןיאמ ,ריבעהל הצור אוה המ רידגהל שמתשמל

 תינכות התויה איה 95 תונולחב תללכנה "717  תינכותה לש הפרותה תדוקנ

 השענ ,ןכל .תמיוסמ הדימב לברוסמ הב שומישהש ,₪2025-תססובמ ,תילאוטסקט

 קרפבש ןוויכ ,הב שמתשהלו רוזחל דוע ךרטצת אל .הז קרפב קר וז תינכותב שומיש

 הב שומישהש ,\/1ה60וא5-תססובמ 877? תינכות תדרוהל ךתוא שמשת איה הז

 .חונ רתוי הברה

 םייזכרמה םיבשחמהמ חוקלה ,ןשי חנומ - (6סששח!סּט) הדרוה | |הוד]

 לא חראמ בשחממ תינכות וא ץבוק תקתעה ושוריפו ,(חוהוח173חו6) ש |

 השוריפש ,(טקוסאט) האלעה איה הדרוה לש הכופיה .ךלש בשחמה

 .חראמה בשחמה לא ךלש בשחמהמ ץבוק תקתעה



 א 2

 תמישרב
 ףוסב םידתאה
 אצמת ,24 קרפ
 לש תבזתכ
 ,םישילא תדבח
 2ישהל ןתינ םש
 תנכות םניח
 סודיו יטנא
 .םינפדפדל

 זועומיטנ
 יקב התא

 ןפדפדב שומישב
 דידוהל לכות
 תינכותה תא
 םנש5 כ
 תועצמאב
 .ךלש ןפדפדה

 תאבומ תבותכה
 הז קרפ ףוסב
 ןדה ףיעסב

 .3.א תונולחב

 םטנרטניאל בהזה ךירדמ

 ,סדח תרש לא רבחתמ התאש ןמזב יכ רוכז !םיסוריו תוריהז

 םיתרשה ילהנמ בור .בשחמ יסוריוול ךלש בשחמה תא ףשוח התא

 םעפ ידימ ךא ,םהלש םיתרשל םיסנכנה םיצבקה לכ תא םיקרוס

 יטנא תינכות ץירהל דימת דפקה .סנכיהל םיעוגנ םיצבק םיחילצמ

 תוינכותש אדו ,ןכ ומכ .םיצבק דירומ התאש ינפל ,תינכדע סזריו

 .95 תונולח רובע דחוימב ותנכות שמתשמ התא ןהב סוריו יטנאה

 תולולע וז תכרעמ םע הדובעְל תודעוימ ןניאש סוריו יטנא תוינכות

 !תאז תושוע ןניאש העשב ,םיצבקה תא תוקדוב ןה וליאכ תואריהל

 .עוגנ וניאש אדוול ידכ תדרוהש ץבוק לכ קודב - עובק גהנמ ךל השע

 לש קזנה .וב שומיש לכ ינפלו ותדרוה רחאל דימ ץבוק לכ קודב

 יאדכ ץמאמ לכ ,ןכ לע .ךיפה יתלב תויהל לוכי בעחמל סוריוו תרידח

 גזכ הרידח ענמתש דבלבו ותוא עקשה ,עיקשהל שרדנש ןמז לכו

 95 תונולחב -זק-ב
 ןכל םדוק רשקתהל ךילע ,\/וחשסשפ 95 לש 1717 תורישה תינכותב שמתשהל ידכ

 :תואבה תויחנהה יפ לע לעפ תורבחתהה רחאל .ךלש תורישה קפס לא

 הלעפה הדוקפה תא רחבו תומישמה תרושב (81(5) לחתה ןצהלה לע ץחל 1
 .הלעפה חיש-ודה תבית עיפות .(וטח)

 תינכותה תא תלחתאמ וז הלועפ .6%'*% לע שקהו ₪6ק דלקה הדוקפה תרושב
 :אבה רויאב גצומל המודב /1 לש החנמה ןמסה תא ךל תנתונו דש

 וגו:

 |. .4ל[ | -[  ]:!|85|₪%| ₪3אוטומטי  -[
 00ק7+1ש6(2₪) 71160050+6 0 ש5- 12

 115-ע05 תפעצשט 5טקעסצ6 טפצפגסמ 0
 ןוטעע6ש הטעקסצמ ב5 גפש םססגשש וגפבוָש 06תטסתמבטגוב1 ][6ס0עע.

 ס:\שדנת0ש15>5ן)
 :מע>

 .תונולח לש =דפ תורישה תינכות לוחתא 7.1 רויא

 ץבוקה תא דירותו 8816%66001.060.001 םשב 17 תרש לא רבחתת וישכע
 0ק6ח הנבמב הדוקפ דילקהל ךילע ,תרש לא רבחתהל ידכ .ואפ 1032.2וק
 ןיינועמ התא וילא ,/175 תרש לש ומש אוה ₪ק56ז/6ז רשאכ ,056(1ז/6ז
 .רבחתהל

 .(7.2 רויא האר) סקסח ₪310860001.066.60₪) :איה דילקהל ךילעש הדוקפה
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 = [ --[  3]8]85| ₪[ 9] 4אוטומטי  =[
 ₪ ס0סצק 39

 בפש הסמגשס ווזגתַק (סתט6תסבסתב1 35ם0ע.

| 

 .0816א660ק6ז. 080.00 תרשה לא תורבחתה 7.2 רויא

 תזק יתרש חילצמ וניא תרשל רבהתהל ןויסינה םא /

 ןמזב םהילא םירבוחמה םישמתשמה רפסמ תא םיתעל םיליבגמ |(

 תרשה ,וז הלבגמל עיגמ םירבוחמה םישמתשמה רפסמשכ .םיוסמ .

 הבוגת לכ הארת אל התא .וילא תופסונ תויורבחתה רשפאמ ונניא

 לא .ירבע ךנמז" יכ העדוה לבקת תוקד רפסמ רחאלו ךסמה לע

 האיגש תעדוה לבקת םא .רתוי רחואמ בלשב תינש הסנ .גאדת

 תא קודב ,תרכומ הניא הדוקפה יכ וא רכומ וניא תרשה יכ תנייצמה

 העיפומ איהש יפכ קוידב הדוקפה תא שדחמ דלקהו תדלקהש המ

 .חוור תוברל - ות ףא ערגת לאו ףיסות לא .ןאכ

 הבושתב ביגמ 71?  תרש ,תוינש רפסמ רחאל ,רשקה תריצי םע 4

 רוביח ןיאש ,איה העדוהה תועמשמ .1156ז (2316%66701.066.601:(ם0מ6)):

 .רבחתמה םש תא ןייצל ןמזומ התא יכו רדגומ

 םשכ דלקה .ךלש שמתשמה םש וא ךמש תא דילקת לא תכרעמל רבחתהל ידכ

 החנומ התא ,תעכ .("ינומלא" העמשמש) התסמץמסטפ הלימה תא שמתשמה

 קינעמ 172 תרש .ךלש ינורטקלאה ראודה תבותכ תא המסיסכ ןזה .המסיס ןיזהל

 .(7.3 רויא האר) השיג ךל

 .ןיינעמ לכל תוריש םינתונ ללכ ךרדב "דש יתרש - ימינונא דק | הא

 ההדזמל הסינכ םירעפאמ םהו שמתשמה יוהיזב ןיינע םהל ןיא ,ןכ לע שו

 דק יתרש .םיימינונא ;דמ יתרש םינוכמ ולא םיתרש .ימינונא

 .טנרטניאב עדימו תונכות תצפהל םיבושחה םילכה דחא םה םיימינונא

 םיבשחמה יגוס לכל הנימז ,םולשת אלל בורל ,הנכות לש הרידא תומכ

 .תשרב םילעופה

 לע המסיס תרכהו שמתשמה יוהיז םיבייחמ םיתרש לש רחא גוס

 ידבועל הסינכ םיליבגמה םיתרש ללכ ךרדב ולא ,תרשל סנכיהל תנמ

 .רדגומ הייסולכוא גוסל וא ןוגראה

 תועצמאב םיצבק תדרוהל הסינכ םירשפאמ םיבר םירתא ,םויכ

 ילכ לש תובישחה ,ןכלו (הז רפס ךשמהב דמלתש יפכ) שצפפ ינפדפד

 .רבעה תמועל הנורחאל הדרי [דק



 נו

 םנרטניאל בהזה ךירדמ

 ן- טסה = ומ[ | וע[ .א| 2 |

 .6600<0816ז.060.ססה לא השיג ךל תקנעומ 7.3 רויא

 ידכ .קטט/וווסיס/115005/1ת3/ו1₪800א הירפסב אצמנ שקובמה ץבוקה

 אוה 61700101 רשאכ ,66 (///60/0זע הנבמב הדוקפ דלקה ,וז הירפס לא רובעל

 בו ו, ב : בו ₪ 11 /% 6 :איה הדוקפה יחכונה הרקמב .הירפסה לש א\

 60 קכוטכ/חו1610/150 05/1

 הארי ךסמה .תרשה בשחמב תשקובמה הירפסל רובעת תשקה רחאל
 :אבה רויאב גצומל המודב

 [7- יטחוטוא 1 ![8.[₪| ₪3| 2[ א |
 ,תגהמ6 9158 טאפט 0םגזה)

 דחג4+ ₪
 1 - 9 ש1בתסל 6ת:סומ לוע 100153 (טזשה ה0552) סאטפת

 םבספ שאשס גתג מב 2

 :וגטת טיגפ 01:11-8 טוג:או

 םטאטטקטע :עסב 2 לתשע 274542 :ועבובגק ₪ ץ<:?ב0 1
 טב11 עצאצאהס 66 םגסטשאסב2 100/ג :1

 ְט . ףתש םטגצ 4% 546 צג
 , 100גמ ע6(תגפעמ 4

 הת םתסמ 108 1 ובת4 טבפמ 66 "107187 טסממבמ4 ב6 528 7712>" עצ6מקמ. לסו

 ?016 14 הפב 46+ רועקעהמבמַש 60 )6 1המ655 טפצצגסת 05 1

 :80ע58 ₪460.00 *זת 209ט58 (טבפ:10ת 5.181 *+ג דות 16 12:01:35 עתד 1996)

 המה ע6% 67 60מי (תסתה) ו
 231 הפח" 7

 וז
 ומ הא, +9ת ו45תס הז

 עת
230 

 לשעה 6 עוש

 7 עפבמץ+סמגסמפ הקת1שב

 ,ל/ גט %

 250 טושכ 0015
 טו

 .=דס תרשב תוירפס ןיב רבעמ 7.4 רויא
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 ןה תוירפסה ןיב רבעמל תודוקפה טאוא הלעפהה תכרעמב

 וק אוה תוירפסה תומש ןיב לידבמה ,ןכל .תרשה לעופ וב ,הנבמב

 פסס5 הלעפהה תכרעמב לבוקמכ (צ) ךופה ןוסכלא אלו (/) ינוסכלא

 .תונולחבו

 התאש ינפל טותהז] הדוקפה תא םידקהל ךילע ,תוינכות יצבוק דירוהל ידכ 6

 דרוה עוציבל ןנוכתהל 17: תרשל הרומ וז הדוקפ .םיצבקה תדרוהב ליחתמ

 הנבמב הדוקפ דלקה ,ןכמ רחאל .(טסקט יצבקמ לידבהל) םייראניב םיצבק לש

 שקובמה ץבוקה תא (861) דירוהל ידכ ₪61 /7/6וזוש 16 :\עוטוט[1/6וו וולש

 .(ה6ו/ [6!1ח816) ול דעיימ התאש םשב (611%6) ןנוכה לא (1116ה816)

 ,שאוא בשחמב ומש אוה ירוקמה ץבוקה לש לולסמה םשנ

 תמועל .םדוקה פיטב רומאה יפ לע אוה (קּבּוח) לולסמה הנבמ ןכלו

 ןכ לעו ,תונולח תחת לעופה ךלש בשחמה אוה םיצבקה דעי ,תאז

 .\ ךופה ןוסכלא תועצמאב לבוקמכ אוה (תוירפסה) תויקיתה ץויצ

 ,ךלש בשחמל ץבוק תדרוה לש הרקמ לכב ולא םילדבהל בל םיש

 .95 תונולח לש =דש תינכות תמגוד ילאוטסקט ילכ תועצמאב

 :איה המלשה הדוקפה ,הזה הרקמב

 ₪06( וצפ [(032.21ק 6:\וצ5 [(כ32.2וק

 היהי ךלש ךסמה .ךלש 6  ןנוכל אפ 14032.ל1ק ץבוקה תא הדירומ וז הדוקפ

 :אבה רויאב גצומל המודב

1 
 זק

 |[  יטחוטוא =] 8[.0[3:  ₪ ו יב ₪

 דמג: ץזע .ה:ל4ע 15 2564 סת 596 4 עפמס 4 שיגע 0411166 50685
 תעש גת /ןויגנו / 80/1

 תמפסמב מק 60 8
 9 עטל גמ טס

 ₪ הצ סו. 5012, טהגמ
 -:- -עדש 0 ל0תעל , ע0ש%ת %60ת550 +5

 10 ג צ םפתה טגסמ 516 "1%

 5 ₪9מ2146ל וקצעהגמ] םס 526 12ספצמ טעפזאבסת 6

 שסב ץזת 19זטהצ (לא:טגנסמ 5.161 ץ:ב דוב 6%

 ש.סשה (םסמ0) )1 עס
 , 554 1088 35 עהפדטטעוב

 סמגפמש העק1ע .
0% 

 150 קב. 11ןתעל ₪088 הסה :סתתאסמגפמת [סצ 5 ך-עכ2 בגק (400541 עעמפב)

 ש5 .א032.2וכ ץבוקה תדרוה 7.5 רויא



 םמהאה בהחהרודרמו היו א 6880000000 םנרטניאל בהזה ךירדמ

 תדרוה
 םא ,תינורקע
 שמתשמ התא
 3.א תונולחב
 דיפקהל ךילע
 דימת דירוהל
 הסרינה תא

 המיאתמה

 .נז תכדעמל
 תוינכות
 תודחוימה
 אל 95 תונולחל
 תחת ולעפי
 תונולח תכדעמ
 .דתוי הנשי

 לש ןמזה ךשמ תא ןייצמו ךכ לע עידומ /17 תרש ,ץבוקה תדרוה רמג םע

 .התוריהמ תאו הדרוהה

 .1₪1( הדוקפה תא דלקה ,717 תינכותמ תאצל ידכ 7

 .תונולח לא ךתוא הריזחמו תינכותהמ ךתוא האיצומ וז הדוקפ

 יתרשב אצמתש םיבר םיצבק - חאעא2וס תינכותל קוקז התא

 יצבוקב רבודמש ,רבד לש ושוריפ .2וש תמויסה תא םמשב וללכי =ךדק

 םשב תינכותל קוקז התא ,הז גוסמ םיצבק סורפל ידכ .םיסוחד ביכרא

 ,תינכותה לש קתוע ךל ןיא םא .תרחא הסירפ תינכות וא םאטאלוק

 .03+5א0סססז.₪660.ס0ס 8 תרשהמ הלש קתוע םג דירוהל לוכי התא

 תינכות דירוהל םג לכות .קא2068.8א8 אוה דירוהל ךילעש ץבוקה

 יפ לע תשרב התוא אצמ .צצוחלוס םשב ,םיביכרא תסירפל תונולח

 תוינכותב שמתשהל לדתשה .םיאבה םיקרפב דמלתש תויחנהה

 .95 תונולחב תוכמותה הסירפ

 ץבוק ,יאדוול בורק ,והז .םא5= תמויס שי דירומ התאש ץבוקל םא

 הסירפ תינכות םושל קוקז ךניאו ,ותלעפה םע ומצע תא סרופה סוחד

 .הז םשל

 3.א תונולחל דש תיננות
 תועצמאב קפסל רשקתהל ךילע ,3.א הסריגמ תונולח תכרעמב שמתשמ התא םא

 תראותמה ךרדב .ףרוצמה טקסידה ןמ הנקתוהש 1מ%6ע86( 0אק0!0ז6+ תינכותה

 .11ן2://וארצו, .1ק5וש168.00 חו/ק6 וטפ/(ק.ת+ח₪] רתאל שולג ,9 קרפב

 ץבוקה תא דירוהל לכות םשו הנכותה תינרצי לש (9 קרפב האר) תיבה דומע והז

 תא דרוהו (ןבומכ תילגנאב) תויחנהה יפ לע לעפ ./71* תינכותל קקזיהל אלב תורישי

 [ת%67800 1:אק1סז6ז-ב הדובע תויחנהל 9 קרפב רזעה .ךלש בשחמל ץבוקה

 .51. ןמוסמה ץבוקה תא דרוה .הנכותה תדרוהו

 :רתאב ץבוקה תא דירוהל םג לכות

 117 ://וצרצצ 11605. .60 501010 זהו[

 .הז רתאב תויחנהה יפ לע



 8 קרפ

 //5 זק תינכותב ענומינננ

 תנקתה
 ךלש בשחמב םא

 תינכונת תנקתומ

 ,םיצבקב לופיט

 אאסחסח ומכ
 ]א 00
 ע/וח-6ס0 חרוט
 תא תותפל לכות

 ידי לע ביכראה
 קבוקה ןומיס

 הדוקפה תשקהו

 .המיאתמה

 777 תרשמ ץבוק דירוהל ידכ ,/1717 תורישה תינכותב שמתשהל תדמל ,םדוקה קרפב

 תורחא תוריש תוינכות לש ןתלוכימ תלפונ הנניא וז תינכות לש התלוכי .ימינונא

 התאש תודוקפה תא רוכזל ךילע ;תמיוסמ הדימב לברוסמ הב שומישה ךא ,[/15-ל

 ןמש 1)1א1%ַ תודוקפ ןה ולא תודוקפו ,עצבל ךנוצרבש הלועפ לכ רובע ןיזהל שרדנ

 שומישה תא ףא םיחנוז ונא וב ,תונולח ןדיעב .ןהב שמתשהל ליגר התא ןיא ,םתסה

 לק ןהב שומישהש תויפרג תוינכותב שמתשהל םיפידעמ ונא ,תוליגר 2025 תודוקפב

 .יביטיאוטניאו

 ש/5 דק
 ססובמ םושייב רבודמ .לק רתוי הברה הז קרפב תגצומה 17 תינכותב שומישה

 .רבכעה תועצמאב הציחלו העבצה לש םייפרג םילכב תישענ הדובעה בור ןכל ,תונולח

 סוחדה קץבוקה תא סורפ

 קרפב תדמלש יפכ ,ןכל .סוחד ביכרא ץבוק אוה ,וא8 10032.21ק ,תדרוהש ץבוקה

 ץבוקה תא סורפל ידכ .ותוא סורפתש 1212 תינכותל קוקז התא ,םדוקה

 היקיתל (יא5 032.21ק-ו כאטח?1ק.6א6) םיצבקה ינש תא קתעה ,ו5 11032.2וק

 דרוהש ץבוקה םש םא .קאטמ?וק וצפ [(032 :דלקהו 12005 ןולח חתפ ,יהשלכ

 .ןוכנה םשה תא ןייצ ,הנוש

 ץירהל שי ותוא ,ץבוקה .\/5 1:11: תא ןקתה ,וצ5 032.21 לש הסירפה םויס םע

 .גת5+911.6א6 ץבוקה אוה הנקתהה תא עצבל ידכב

 ע/5 ₪5 תא ןקתה

 :תינכותה תא ןיקתהל ידכ תואבה תויחנהה יפ לע לעפ



₪ 8 

 ,95 תונולחב
 ךדנוצרב םא
 לכותש חיטבהל
 תא ריטהל
 ,לקנב תינכותה
 התוא ןקתה
 ילכה תועצמאב
 /הפסוה
 לש הדסה
 רחב .תוינכזה
 <לחתה
 <-תורדנה
 הרסה/הפסוה
 .תוינכות לש

 םנרטניאל בהזה ךירדמ

 לולסמה תא דלקה ,חיש ודה תביתב .הלעפה הדוקפב רחבו לחתה ןצחלה לע ץחל

 .(ץבוקה םשו היקיתה ,ןנוכה תא ללוכ אלמה לולסמה) .הנקתהה ץבוקל אלמה

 םוקימ תא רשאל שקבתתו ,רויאב גצומכ ,הנקתהה ךסמ עיפוי .רושיא לע ץחל

 .הנקתהה

 טירפתה ןמ ,םימושייה להנמ תא חתפ 3.א הסריג תונולחב שמתשמ התא םא

 .הלעפה הדוקפב רחב ,ץבוק

 יאנתל םיכסהל ךממ שקבמה ךסמה תעפוה רחאל .תואסריגה יתשב ההז ךשמהה

 :אבה רויאל המודב הנקתהה ןולח גצוי ,האשרהה

 1 00316 060ו0זע | >|

 שו6356 6ח(6ז !6 065ווח3ווסח םוז66(סזע: ן 08 1

 | ₪ \סוסחזהחו =וו5/\65 זק םוסא6 |

 =דש תינכות לש הנקתהה ןולח 8.1 רויא

 חיש וד תבית גצות ,הנקתהל עצומה םוקימה תא (הנשת וא) רשאתש רחאל
 :אבה רויאב גצומל המודב ,הנקתהה גוס תא רוחבל שקבתת הב תפסונ

 \ש/5 ד ן> |ח5%3|!ּבווסח

 |6ה56 591604 (ה6 שסזפוסה סז ש65וסח5 (ס 15081[. 7 חט 6006
 עפזפוסה [סז סטז 9ע6\5חה ןפ

 [- 16 פו 4 יאוחססוא שפופוסח (\/וח0סושפ 3.%)

 [- 32 פא 4 וצוחטסוצ ע6ופוסה (//וח325, \/וחבסואפ 95 סז א]

 [ש 32 פא 2 ואוח0סוצ יע6ו5וסח (\\/וח00סואפ 95 סז א סחע]

 הנקתהה גוס תריחב 8.2 רויא



 59 = //5 =ד₪ תינכותב שומיש :8 קרפ

 .תישילשה תורשפאה לש לדחמה תרירב תא רשא ,95 תונולחב שמתשמ התא םא

 הנושארה תורשפאה תא רוחבל ךילע ,תונולח לש 3.% הסריגב שמתשמ התא םא

 רחאל .3.א תונולחב לעפת אל תויביס 32 תסריג .תויביס 16 תסריג תנקתה לש

 .הנקתהה םויסל ןתמהו 028 לע ץחל ,הריחבה

 //5 זק תצרה
 :ק-ל תוריש תינכותכ הב שמתשהל ליחתהל ןכומ התא ,\/5 11717 תנקתה רחאל

 3.א תונולחב

 תצובק תא חתפ

 םימושייה

 ,/5 זק
 קחל וז הצובקב

 הלופכ הציחל
 למסה לע
 .םיאתמה

 תוינכות הדוקפה תא רחבו תומישמה תרושב (5181) לחתה ןצחלה לע ץחל 1

 הנשמה טירפתב .(תינכותה תנקתה םע הרצונש) \\6 177 <-(כזס0₪ז8ז15)

 :9.3 רויאב גצומכ ,[:117 הלמיסש \5 17717951.₪ תינכותב רחב

1 - 
 5 הלעפה 5] 5 דק 6365

 (=ָּב םירזע * ןחק אפ דפ |

 .95 תונולחב הנכותה תלעפה טירפת 8.3 רויא

 םהב ,םיפסונ םיצבק דירוהל ידכ \%5 /777-ב שמתשהל לוכי התא ,תעכ

 .עיפוהל הרומא 565510 101116 היש-ודה תבית .םיאבה םיקרפב שמתשת

 לע ץחל ,יטמוטוא ןפואב תגצומ הנניא 565510ם 701116 חיש-ודה תבית םא

 המישרה תבית תא חתפ 5655ו0ח 717-01116 חיש ודה תביתב .(000066+( ןצחלה

 רתאה םא .רשקתהל הצור התא וילא ,רתאה תא רחבו 701116 צג ו6 תללגנה

 חיש-ודה תביתמ םיקחמנ םינותנה .א6סוש ןצחלב רחב ,המישרב עיפומ וניא

 תא ןיזהל לוכי התא ,תעכ .שדח ליפורפ דילקהל לוכי התאו 505510 מ 86

 .(8.4 רויא האר) רבחתהל דמוע התא וילא ,112 תרש רובע עדימה

 םא .2701116 אגמו6 תחתפנה המישרה ךותמ ₪₪60ז84 טירפה תא רחב

 ,שדח ליפורפ לחתה (עיפוי אלש יאדוול בורקו) המישרב עיפומ וניא ליפורפה

 הדשב .8.4 רויאב גצומכ םינותנה תא דלקהו ,םדוקה ףיעסב רומאכ

 סנכה ,₪56ע 1 הדשב .[(ק.(ט60!31ת.608ו סנכה ,1105+ אתוס

 הדשב .אםס0תץתוסטפ 1.001ת ןומיסה תבית תא ןמס וא /תסתץמס85

 תינבתב ךלש |ינורטקלאה ראודה תבותכ תא | ןזה ,ץפפוס

 ידכ .586 2255וש016 ןומיסה תבית תא רחב .₪56ז1060)ק0/1001-507/67

 .58%6 ןצחלה לע ץחל ,תסנכהש עדימה תא רומשל



 םנרטניאל בהזה ךירדמ ₪ 60
 ה כ

 סקטסהפ ןצחלה לע ץחל תחא םעפ ךתבותכ תא דלקה ]

 .תגצומ ססטסחפ חיש-ודה תבית ,ךסמה תיתחתב םילכה לגרסבש | 7 0

 ראודה תבותכ תא דלקה ;סזסטזגת 0ק0סהפ ןצחלה לע ץחל ₪

 תא רחבת רשאכ ,דיתעב .המיאתמה טסקטה תביתב ךלש ינורטקלאה

 הסינכ תמסיסכ ךתבותכ סנכות גחסחע סטפ [.ספוח ןומיסה תבית

 .=₪או+ לע ,ןכמ רחאלו 58צ6 ןצחלה לע ץחל .יטמוטוא ןפואב

 פד 1

-1.068| 53 | 6 0 - 

 6 \קצספעבת ת1165%05 תך)*

 565500ח 6 |>|

 וס א: -

 6 | ב6 אסש (םחס6| | /

 0( 16[ !(ס.ףוג בוס סח. 6 09/380066 . |

 0 דע 6 ו | *] 6

 0561 [₪: | החסחעזחסופ [ | החסהעסוטפ !,ססח

 35901. | 6500 [- נמו

 00 | [ - .גטוס 586 סח

 |חווו8] 0וו6ס(סזופ |

 6016 105 | /ףנ5(/ ו |

 ושר

| :65 |1/008 

 סו |

 [עוא5 0 א 011: 1סוט50/6 \/וח00יש5 5008605 \/ סופו 1 -
 | 16 4.00 96.05.13, סקופ( ל 1992-1996 !כפשווסה, !חס. 1 זוףחז5 65 -

 ב 06] סב ווק וס סו( 5

 .//6 דש לש 5655וסח סזס|8 ןולחה 8.4 רויא

 .םט6סז8 לא רבחתהל ידכ 026 ןצחלה לע ץחל 4

 :םיקלח ינשל קלוחמ תינכותה לש ישארה ךסמה

 תויקיתה תא גיצמ ,1,068] 6%(575: םשב ההוזמה ,ילאמשה קלהה =
 .ךלש בשחמבש םיצבקהו (תוירפס)

 םיצבקהו תויקיתה תא גיצמ ,116066 5/5461 םשב ההוזמה ,ינמיה קלחה ₪
 .תרבחתה וילא בשחמבש



 1 - 5 =דק תינכותב שומינ :8 קרפ

 םש לע ץחל

 ילב שקה ,ץבוק
 לע תופדהל

 הוא שקמה

 םש לע ץחלו

 לכ - דחא ץבוק

 ןיבש םיצבקה

 .ןרחביי םיינשה

 םש לע ץחל
 ילב שקה ,ץבוק
 לע תופדהל
 618 שקמה
 תומש לע ץחלו
 לכ - םיפסונ
 ןילעש ץבוק
 .דחביי ץחלת

 הגיצמ הנוילעה תינולחה .הנותחת תינולחו הנוילע תינולחל קלחתמ םידדצהמ דחא לכ

 תא הגיצמ הנותחתה תינולחה ./17 תרשב וא ןנוכב תונימזה (תוירפס) תויקיתה תא

 וא תויקיתה תמישרשכ .הנוילעה תינולחב הרחבנש היקיתב םינסחואמה םיצבקה

 עונל ידכ וב שמתשה .הלילג ספ עיפומ ,תינולחב תגצומ תויהל ידכמ הכורא םיצבקה

 .המישרב הטמו הלעמ

 ,86₪0406 5ל5%6חַו קלחה ןיבל 0631;1 5ץ500%ַ\ קלחה ןיב דירפמה ץצוחה לע

 הלא םיצחב שמתשה .הנימי עיבצמ ינשהו הלאמש עיבצמ דחא ץח .םיצח ינש םייוצמ

 ץבוק ריבעהל ידכ .ימוקמה בשחמה ןיבל קחורמה בשחמה ןיב םיצבק ריבעהל ידכ

 ץחה לע ץחל ,ןכמ רחאלו ץבוקה תא ןמס ,ךלש בשחמה לא קחורמה בשחמהמ

 תא ראה ,קחורמה בשחמה לא ימוקמה בשחמהמ ץבוק ריבעהל ידכ .הלאמש עיבצמה

 םיצבק רפסמ רוחבל לוכי התא .הנימי עיבצמה ץחה לע ץחל ,ןכמ רחאלו ץבוקה

 .ןימימ ראותמכ ,01ז] שקמב וא 5018 שקמב שומיש ךות ,האלעהל וא הדרוהל

 .8.5 רויאב גצומל המודב היהי ךלש ךסמב ינמיה ןולחה ,תרשל תרבחתהש רחאל

 תויקיתה תא גיצמ ינמיה ןולחה

 .תרשב הסינכל תונימזה (תוירפסה)

 לש תיפותישה תינכותה תא דירונ ונא

 הלוע וניא הב שומישהש 3

 ידי לע הקידבל ךל תנתינ איהו ףסכ

 ןיינועמ היהתש הוקת ךותמ ןרציה

 תירחסמה הסריגה תא שוכרל דיתעב

 ,הז רפס ךשמהב .רתוי תללכושמה

 ראודב שומישה תא םיגדנ ונא

 התאש תינכותה תועצמאב ינורטקלא

 .ןאכ דירומ

 [ר 606 6

 ן /ךוגס1/5%תב05/0ו0023 * |
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 הז קרפב דירוהל הצור התאש ץבוקה תפחבזש

 םקוממה ,154.6"6₪60א6 | אוה

 ץבוק אוה הז ץבוק .1ו88+ הירפסב ₪9 םניסטס 12 ץבוק אוה הז ץבוק .|ג הי ,

 .ומצעמ סרפנה סוחד ו

 1 תפאפאש

 םפוש6

6850 

 ,1610%6 57516: תינולהב

 הציחל 1:68+ היקיתה לע ץחל

 וגצוי הירפסבש םיצבקה .הלופכ

 .אבה דומעבש רויאל המודב

 תא רתאל ידכ הטמ יפלכ לולג ,86₪1016 5/5061 ןולחה לש ןותחתה קלחב 2
 .ותוא ריאהל ידכ ,תחא םעפ וילע ץחל .68601154.6%6 ץבוקה

 םוזומוס

 .ש/6 דש לש ינמיה ןולחה 8.5 רויא



 .דירומ התאש םיצבקה ןוסחאל הב שמתשהלו - צצפ דש תנסחואמ ןח

 םנרטניאל בהזה ךירדמ

 ,1וגהת6(5ז 518168 חיש ודה תבית תא האור התא ,8.7 רויאב .ךלש בשחמה

 לדוג לש אצוי לעופכ .תיפרג הרוצב םיצבקה תרבעה תומדקתה תא הגיצמה

 .תוקד םירשעכל

 .תילאמשה תינולחבש היקיתב ץבוקה תא תרמוש תינכותה ,הדרוהה תמלשה םע

1% ₪ 
 ( ך םש%5

 0 152ק20+ .םא6
 6] 15270203 .שצס
 15432005מ . שס

 סוגבס:1 54 .סא6

 תפתסוזש

 דזבח:(6ז 518105

 150 06חוהַה 81% חסט6 0313 ססחה60ווסה [סז
 610071 54.6א6 [2060851 םע163)

 ו 3% ))
 64644 : 8220. 24 ספ : 110: 5

 .הרבעהה ךילהת תומדקתה 8.7 רויא

 תיתחתל םיכומסה תויורשפאה ינצחל תשולש

 םישמשמ (1,8-ו 2ותּהצְע ,/456.11) ךסמה

 יפל עבקנ 31ח31-ץ בצמ .הרבעהה בצמ תעיבקל

 לוכי התא תורבעהה בור רובעו לדחמה תרירב

 ךל עודי םא קר .יוניש אלל ותוא ריאשהל

 טסקט לש ץבוק אוה ריבעמ התאש ץבוקהש

 4561[ בצמב שמתשהל לוכי התא ,דבלב

 יבשחמ ןיב הרבעהב תכמות 1.8 היצפואה)

 .(הנממ םלעתה - 5

 הב היקיתה ךותב - הנשימ תיקית רוציל יוצר ןוכנ ןוסחיא /

 .הסומע תוחפ היהת צע6 דס לש היקיתה ,ךכ

 תרשמ תאצל ידכ ,₪או( ןצחלה לע ץחל ,םיצבקה תדרוה תא םייסמ התאשכ

 .ש/6 17/1717 תינכותמו דק



 9 קרפ

 תועצמאב \/60-ב הונילנ

 הז קדפב

 השילגה תמגדומ

 //60-כ
 תועצמאב
 ןפדפדה
 לכ 6
 לע עצובמש המ
 הז ןפדפד יד"
 ל2רתל ןתינ
 סם עצבלו
 תועצמאב
 ןפדפדה
 !ח(סזת+
 אס!סזסז
 קרפב ראותמה

 אבה

6 

 וא טעו/ש/ רוציקב ותונכל גוהנש ,(\/סז!4 0/1606 \/60) ימלוע ללכה גראמה

 םיכרדה תחא .תונורחאה םינשב טנרטניא לש תוירלופופל הבר הדימב םרג ,9

 ךל ןתונ ט/68 .טנרטניא לש הידמיטלומה עטק והזש רמול איה ,וז הידמ רואיתל

 הוולמו אילפהל בצועמ ןבומכ אוה םגש ילאוטסקט עדימ םע דחי ,םילילצו תונומת

 יח םקרמב ואדיו יעטק ףאו לוק יצבוק ,טסקט בלשמ ילכה .םייניע תביהרמ הקיפרגב

 .לובג ול םש רצויה ןוימדה קרש ,םייניע ביהרמו

 עמשמו) םייניע הארמ בוטש ןוויכ ךא ,ויתולוכיו ילכה לע םירבדב ךיראהל ןתינ

 .ןויסנ ךותמ איה ,ויתודוא דומלל רתויב הבוטה ךרדה ,םירואית ארקממ (םיינזוא

 (%/60 סזסש/86") \%/62-ל ןויע תינכותל קוקז התא ,%/65 רתאל סנכיהל ידכ

 ךל תרשפאמה ,דחוימ גוסמ תינכות וז .ןפדפד וא ףודפד תינכות םג םיתעל תארקנה

 ,םהל אורקל גוהנש יפכ ,וא ,ש/69 יכמסמב םיללכנה תונומתהו טסקטה תא גיצהל

 .\/65 ידומע תאירקל תינכותל ןפדפד יוניכה םג ןאכמ ,(0/60 08805) \/62 ידומע

 וזו ,טסקטרפיה ירשק תועצמאב ךמסמל ךמסממ רובעל ךל רשפאמ םג ןפדפדה

 ./60-ב השילגה

 טסקטרפיה ירושיק םיללוכה םיכמסמ םה \צפפ יכמסמ - השילג | |[הדמ

 ךמסמל ךתוא הריבעמ ,הזכ רושיק לע הציחל .םירחא םיכמסמל ש |

 ךמסמל ךמסממ ישפוח ןפואב עונל לוכי התא ,וזכ הרוצב .רשוקמה

 וב בשחמה וא ךמסמה לש ותבותכ תא ןייצל ילבו תוא ףא דילקהל אלב
 .ןסחואמ אוה
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 6+56376 3ּגצוְטּבזסזו םע הדובעל תונכה
 וא ,א618686 !\3ע1880ז איה %/65-ל רתויב תוירלופופה ןויעה תוינכותמ תחא

 ,/5 1/7171 תועצמאב הלש ןויסינ תסריג דירוהל לוכי התא .1%6150476 רוציקב

 .8 קרפב תראותמה [717-ל תורישה תינכות

 ךלש בשחמה םא

 תחת דבזע
 ,3.א תונזלקח
 תא תנקתהנ

 ןמ תינכזתה
 ףרוצמה טקסידה
 ןקתומ ,הז דרפסל

 ןפדפדה ךלצא
 !ח(ד+
 התא .=אק!סזסז
 שמתשהל לזכי
 ראותמכ ,וב
 ידכ ,אבה קרפב
 דתאל דובעל
 לש הכימתה
 בהז טנרטניא
 םשמ דירוהלו
 .9150806 תא
 דידוהל ם2 לכות
 ןמ תינכותה תא
 ןייוצמה דתאה
 תדנסמב
 .לקאמשמ

 םא ,95 תונולתב

 תיטבהל ךנוצרב

 ריסהל לכותש

 תינכותה תא

 ןקתה ,לקנב

 תועצמאב התנא

 /הפסוה ילכה

 לכש הרסה

 רחב .תוינכזה

 <לחתה

 <תורדנה

 הרסה/הפסוה

 .תוינכונת לש

 -דק רתאמ 6%563ק76 תא דרוה
 ידילע ,הלש 1:1: תרש רובע שדח תוליעפ ליפורפ רוצו \/5 177 תא ץרה 1

 .508810ת 1201116 חיש-ודה תביתב [צסוצ ןצחלה תריחב

 הדשב 661601-גש+0 דלקה .1105+ תּגחו6 הדשב 2.86156406.00(1מ דלקה

 ראודה תבותכ תא דלקה .1186* 12 הדשב גחסמץ חגסטפ דלקה .1105+ז 6

 תא רחבו 146180806 - םש ליפורפל ןת ./355וא6ַ0 הדשב ךלש ינורטקלאה

 .התע הז תסנכהש עדימה תא רומשל ידכ ,6/58% ןצחלה

 .1צ6186326 לש 1:12 תרש לא רבחתהל ידכ 02 ןצהלב רחב

 הירפסל הבו /7118 (היקית) הירפסל רובע ,תרשל תורבחתהה רחאל

 .הנכותה לש הנורחאה הסריגה תא הליכמה 3.01 הירפסל סנכיה .אגע1310%

 רפס תביתכ רחאל תנקותמ הסריג האצי םתסה ןמ ,רתוי הובג רפסמ אצמת םא

 ץבוקב רחב ,95  תונולחב שמתשמ התא םא  .הילא  סנכיה .הז

 ץבוקב רחב ,3.א תונולח תסריגב שמתשמ התא םא .א2 5

 .3.א תונולח םע שומישל תדעוימה ,תויביסה 16 תסריג וז ,א163017.םא5
 .העשכ ךוראל היושע ץבוקה תדרוה - בוט האירק רפס ךל ןכה

 לבקל לכות ,שמתשמ התא וב ש/868- ןעפדפד ךל שי םא

 תבותכבש רתאל שולג .א66508כ6 7₪  קתוע ותועצמאב

 תא דירוהל ידכ ,םירושיקה ירחא בוקעו חס ://שחאצצ .ח61503 ק6.6סהו

 6156306 תינכותה

 א6%56306 תא ןקתה
 ,התע הז תדרוהש ץבוקה .וב שמתשהל לכותש ידכ ןיקתהל ךילע ,תדרוהש ץבוקה תא

 ץבוקהש אלא ,217 ץבוק ומכ ,הסוחד ביכרא תינבתב אצמנ ,א ₪

 :ץבוקה תא ץרה הנכותה תא ןיקתהלו ץבוקה ןכות תא סורפל ידכ .ומצעמ סרפנ

 התא םא .הלחתה טירפתהמ הלעפה הדוקפב רחב 95 תונולחב שמתשמ התא םא 1
 טירפתה ךותמ הלעפה הדוקפב רחב םימושייה להנמב - 3.א תונולחב שמתשמ

 תסירפל תדרוהש ץבוקה תא לעפה המיאתמה חיש ודה תביתב ,הרקמ לכב .ץבוק
 .ךישמהל ךנוצרב םאה לאשת חיש וד תבית .1צ6156806 תנכות יצבוק



 65 = 6156826 תועצמאב שפפ-ב הטנילג :פ קרפ

 לע יתוזח חוד ןתמ ךות ,המצע תא סורפתו ךישמת תינכותה .ןכ 0 רתב 2

 .הנקתהה תומדקתו בו

 ףשא לש החיתפה ךסמ עיפוי .יטמוטוא ןפואב הנקתהה ליחתת ,הסירפה רמג םע 3

 :אבה רויאב גצומל המודב הנ קתהה

/ 6!606/ 

 \ע/6|ססתומ 10 (ת6 %16156506 !! בוט בוסז 561ונק םזסָסובח 5
 םזססז הזה ואוח ות5131] 16156306 * םיָבְּבוסְז סח עסווז 6סחוםווז

 1 15 :וזסורָחע ו66סחו 6450 !הבו ץיסונ 61 31 \/וחשסיא5 כוסו הזחל
 6106 תחתית רי 5 6זטק קזססז פח

 6וסא 8066! 10 ףשו 55וטק 8ח !ח6ח ס!056 8ח קזססז 8חו5 עטו [ובצ6
 זנח = (םסא 461 10 ססח/זרוגס שח 16 5 61וגכ זס זהו

 \צ/ ב3711! זמ םזסָסזפה :נ םזסו6ס!50 סע 6סקעווטחו !ביט בח
 ות!60 !אסחב] [ז6 35

 \חבינותסוו26ב ז6קו00ו6סה 6 1:!חסטו!וסה 0[ !חו5 קזסהזבחו, סז 5-וע
 קסוטסה 6 5, זה 657 ות 56616 סוצו] בחב סזוחורב| 26ח062!3, כח

 שא[ 05 קזס5ססונ!6 !ס !תפ הובמחוטחו 16>6ח1 205506 וגתט שזו 3
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 665636 לש הנקתהה ףשא לש החיתפה ךסמ 9.1 רויא

 ובו ינשה ךסמה עיפוי .ותלועפב ךישמי ףשאה .(אבה) א6א+ ןצהלה לע ץחל 4

 תינכות לש לדחמ תרירבכ עבקנש םוקימה .הנקתהל םוקימה תא רשאל שקבתת

 :אבה רויאב גצומל המודב ךסמב עיפומ הנקתהה

 ב יב

 5 סוטק צצו ותנ(81 161-0306 8310 ות חש [סווסייוה וז

 דס וחנו הז [ס [ח 1501009, 600% 61

 דס וזוכומז זס 3 1/6787 םווטסוסוע, 016% ₪106 בח 36/60! 3זוסווסז
1500 

 לסוג 08 0תסס56 חס (ס וח8(5] 1605626 !18180₪ , םע סוסאוחס
 8066| !ס 63% 500

 | סוז60וסזע

 אוסה 6116136806 3 ביחָחבוסו 806. |

 יף6 [5 ] ₪ |
 6050806 לש הנקתהה םוקימ 9.2 רויא



 ה-776 םנרטניאל בהזה ךירדמ
 תרחא היקית רחבו 30486 ןצחלה לע ץחל ,ךל הארנ וניא עצומה םוקימה םא

 ןצחלה לע ץחל ,(ותוא תנקיתש רחאל וא) םיאתמ םוקימה םא .ךלש קסידב

 א[

 ךילהתה תומדקתה תא תיפרג הרוצב גיצמה רויא גצוי ,ךילהתה לש אבה בלשב 5

 :אבה רויאב גצומל המודב ,הדידמ תודומעב

 ססעוהס סזססזהזח [ו!69 ..
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 הנקתהה ךילהת לש תיפרג הגצה 9.3 רויא

 עיפות ,ןכמ רחאל דימ .החלצהב םייתסה ךילהתה יכ העדוה עיפות הנקתהה רמגב 6

 ךותמ תורישי תינכותל תופסות דירוהלו הנקתהה תא ךישמהל ךל העיצמה העדוה

 ) ְס \שסוגוב עסט !וא6 !ס ססחה6ס1 !ס 46150965 56(ק 5116 0 0סח(וחט6 עסווז
 ל [50806(46 [43ו0(סז 56טק?

 הנקתהה ךשמה רתאל תורשקתה רושיא 9.4 דויא

 ונא ץ/60-ב תיביטקארטניא הדובעל הבוט המגוד תויהל הלוכי וזש רחאמ

 .בויחב הנעת יכ םיצילממ

 61560306 לש //80 דתאב הנקתהה תא ךשמה
 רשוקמ התא יכ אדו .רתאל רשקתהל הסנת הנכותה ,ןכ ןצחלה תציחל רחאל 1

 ישארה ךסמה גצומ גצה לע .תעכ רשקתה ,רשוקמ ךניא םא .ךלש תורשה קפסל

 .הנקתהה רתא לש תיבה דומע תא גיצמה ,תינכותה לש

 וא החיתפה ךמסמל ןתינש םשה - (תסחופ קַּפס) תיב דומע

 גראמב ןוגרא וא הצובק ,הרבחל ךייועה צעפפ רתא לש ןושארה דומעל

 רתאל רשקתמ התא רשאכ הארת ותואש ךמסמה והז .ימלוע ללכה

 רתא ותואב םייוצמה םיפסונה םידומעל רובעל לכות ונממו ,צשפס

 .םירושיק תועצמאב
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 תא דימת רוכז
 תאבומה הדעהה

 דפסל אובמב
 ש/65 ידומע .הז
 םינכדעתמ
 ,תובורק םיתעל

 ןמ קלחב
 וליפא םירקמה
 םימעפ רפסמ
 דומע ןכל .םויב
 הארתש תיבה
 תרכהב היהי אל

 2צומה הזל ההז

 רדבדה ךכ .ןאכ
 2 יבזל 7

 דחא דומע
 .רפסב םודומה

 :אבה רויאב גצומל המוד רי ךלש ךסמה

 ו ]

 םש 2 סה ₪0 200%: קח 6600 תניא 160

 11616! ]זס גז ץ

 זחה<6 1 6ל6מ תגסז6 ת6]ק ג גתיב קסיש6ז1וג, 66

 ץסט 17 ץסו'ז6 :620516תתכ !סז 16 ₪151 םתג6 , 56 6 זת6 13016 0₪]06 10 566 יש גז סקםסת5 3ז6 חע)\ז [סז

 ז655 (001צד תצדה> +0 6שות 6 ךז5זפ 22568]1068[0 ?פזצוסתפ 0114615686 [\הורקהזסץ

 ךצ בוהר 23107 56-טק 5 5]וסו]4 6116א 3 ₪ַ83 0 ]0

 | ח" וו < [ ו -ד
 ₪1 = ג 00 ג <

 6150806 לש הנקתהה רתא לש תיבה דומע 9.5 רויא

 רוסמל שקבתת וב ,ןולאש לש ךסמ עיפוי .(ךשמה) 001:ח₪6 ןצחלה לע ץחל 2

 ךשמהל ןצחלה לע ץחל .ןולאשה לע הנע .לעופ התא וב ןוגראהו ךמצע לע עדימ

 .יפרג ןפואב תומדקתהה גצות ךסמה לע .ליחתי םיפסותה לש הדרוהה ךילהתו

 .(/69-ב השילגה ךשמהל תינכותב שמתשהל לוכי התא ,ךילהתה רמג רחאל 3

 .ךשמהב דמלת ךכ לע ךא ,םיפסונ םיפסות תינכותל ףיסוהל לכות דיתעב

 \//+60-ב םיוטלוג דציכ
 ,ףידעמ התא םא
 שמתשהל לכות

 םשבכ ןפדפדב
 חת
 לש שאס!סזסז
 תרבח
 .טפוטודקימ
 אבה קרפה

 ןפדפדל שדקומ
 וא ותדרוהלו הז
 .(םניח) ותשיכד
 תוליעפה לכ תא

 קרפב תראותמה
 עצכל ןתינ הז
 תועצמאב 2
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 ידומעב רייסל ליחתהל ידכ הב שמתשהל ןמזה עיגה ,1צ6450806 תנקתה רחאל

 ,הז עגרמ .השילג וז הלועפ תארקנ טנרטניא ישמתשמ לש דחוימה ןוקיסקלב .ץ/ס9

 דמלמ הז קרפ .םוי ידימ תשרב םישלוגה םלועב םישלוגה ינוילימ לא ףרטצמ התא

 .ץ/68-ב שולגל ליחתהל לכותש ידכ 1צ6156346 לש היתודוסי תא ךתוא

 .דומעה תא שפחל ןכיה ןפדפדל רמול ךילע ,%/65-ב רתא לא עיגהל תנמ לע

 התאש םיצבק םינסחאמו 177? יתרש םינוכמה טנרטניא ירתא לע תדמל ,7 קרפב

 יתרש םינוכמו \\'65 יתורש םיקפסמה םירתא םג םייוצמ טנרטניאב .דירוהל לוכי

 .גיצמ ךלש ןפדפדהש \/60 ידומע תא םינסחאמה םיתרש םה הלא .ץ/ש/ץ



 טנרטניאל בהזה ךירדמ

 תויתואה יפ לע ,תדש תרש ןיבל \/65 תרש ןיב ןיחבהל ןתינ

 תאס:// רוציקב םיליחתמ ש/6פ יתרש תומש .תרשה םש לש תונושארה

 .0:// רוציקב םיליחתמ =ד₪ יתרש תומש דליאו

 תועצמאב דומעל דומעמ רובעל תלוכיה איה ,ףודפדה תוינכות תאו \/69 תא דחיימה

 ךל םירשפאמה םירושיק שי \/69 ךמסמ לכב .ךמסמב םינבומה טסקטרפיה ירושיק

 ךנוצרב וילא ,דומעה אצמנ וב רתאה תבותכ תא תעדל ךרוצ ילב דומעל דומעמ רובעל

 דומעה אצמנ וב ,רתא ותואב אצמיהל בייח וניא (רשוקמה) שדחה דומעה .רובעל

 ירוחאמ .תוקחורמ תונידמב ףאו םינוש םיבשחמ לע תויהל םילוכי םה .ירוקמה

 תרורב הרוצב םירשוקמה םידומעה לש תובותכה תורמשנ ,האור התאש ךמסמה

 .שמתשמל ןיטולחל

 6156036 דתאל הנוושעאר השילנ
 למסה לע הלופכ הציחל ץחל 3.% תונולחב .התוא חתפ ,רבכ החותפ הניא תינכותה םא

 <-הלחתה טירפתה תא חתפ 95 תונולחב .(1א6186306 לש הצובקב) 86

 ידכ 1א01%6306 1שהש16840% הדוקפב רחבו 6156406 3/184107\1<-תוינכות

 %/65 דומע לא תורישי רשקתת איה ,לחתואת תינכותהש רחאל .תינכותה תא ץירהל

 גצומל המודב) הלש תיבה דומע ,קויד רתיל ,וא ,%6156206 לש ינועבצ

 .הנוש היהי ךסמה לעופבש ךכ ,םוי לכ ןכדעתמ תיבה דומע יכ בל םיש .(9.10 רויאב

 יי -ב]

 תא ₪01 שאה 00 בס סקס 25606 ות שפ

 ג 1/0680: | ווק / /סוחחס 6156 05 6 07/ -]

 1-5( 5 167? עו מ(: 7? יו | 116 566 אגב | 6

 חוו: 5

 . צעד
 ,זסטה 0 זס אהצו6.זוא6 זוז א

 ירו ו רב ו
 יי | נס | קב | פצ | וש | א 0

 זאעד86 עמ 6510 5 125 55

 ןצסודבומוםו 7: תכקו4 346000 0( ּּפ וו | .קסוטאז.סאפ 0 [דח 15
 1160:6 06 ותו הת6ז 66 1 דד אעזמ6 געש 80+דר\ תש

 ת6זפ 5 0 1660 תו 50/06 תטופ םת₪ 66% 56! ]

 זז החח < =החזאחר < .
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 .[46%56086 לש תיבה דומע 9.6 רויא

 וחוה רח[ ה
]|[ 

 המלהתה וי

 רפסמ הארת ,תעגה וילא ,תיבה דומעב הטמ לולגת רשאכ .תשרב שלוג תעכ התא ,והז

 .םינוש םיגוסמ וא םירחא םידומעל םירושיק לש םיגוס
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 תבותכ
 לש 1

 ,רתאה
 התא וילא
 ,רשוקמ
 העיפומ
 ןאכ

 תוזבותכז םירזושיק ינוס

 םע קורי וא לוחכ עבצב הביתכ ידי לע ללכ ךרדב םיניוצמ טסקט לש םירושיק +

 :ןותחת וק

 0 01 מס 0 8 8 86 פג

 ומ זס 6 סא 5 עפסז - 8

 549.95 ס6ז ץ69ז ל 6. 150 6

 ,די ףכ לש הרוצ לבקמ רבכעה עיבצמ ,תושגדומה םילימה לע עיבצמ התא רשאכ

 .ל"נה רויאב האור התאש יפכ

 עיבצמה ,וילע עיבצמ התא רשאכש ,רויא ידי לע םיגצוימה םייפרג םירושיק

 :דיה ףכ תרוצ תא לבקמ

 ,/ 11650806 התמסוגתס66 116 37130100 1
/ 2 

 רב ' ש 11650806 כו60ןסע 96/61 1.0 זז א
 / 626% 16 כעס וגס מסת 7616856 0 58

 - תנפ]\- 06 סת 8המס 6 56767 50]םסמ 07

 :המכ ךותמ תחא תורשפא רוחבל ךל רשפאמה םינצחל לגרס +

 או | םסישאוסה | < | דו1641 | 8 | אול דפ
 ווסוא 24 ב ג דג וו סח ב ג הסצ 6

 השילגב ךתוא הריבעמ ,רבכע תציחל תועצמאב ,ל"נה תויצפואה תחאב הריחב לכ

 .תרחב ובש רושיקה ידי לע גצוימה ,ךמסמל וא ,דומעל הלילק

 והז עא .שעא תובותכ תוארקנ ש/פפ-ב תובותכה - שח[ תבותחכ - |

 ,(יחא םיבאשמ רתאמ) שחוזסזח 65סטזס6 [068(סז ל  רוציק

 ןקתה לכ וא ,שצש6פ תרש וא דומע רותיאל תשמשמה תינקתה תבותכה

 .ללכב טנרטניאבו טרפב ימלוע ללכה גראמב רשוקמה רחא

 תינכותה ךסמ שארבש ןעמה תרושב תגצומ ,רשוקמ התא וילא ,רתא לכ לש ותבותכ

 :םיבשחמ-סוקופ תאצוה לש תיבה דומע תבותכ תא גיצמה ,אבה רויאב גצומל המודב

 | סע | זי ?/ יפה ב 6

 7 | כו הי 0 וא 65 שה |גבב

 |[ וודטומ [] הנמוה [[ תגצה ([ הועדה [[ ה-8 ול |
 ![ תוחוקרה [[ םירפס .[| םירבסה [[ םיצבמ | שוהה

 ו
 ורפס לכ לגנ

 ישי וי ומיגדגוןןג*14ך0ה אצוה
 תיפ6תא 4% מיפ!6 םיינפס םוקוב

 51108 [נ-חמר 863 ד"ח

 כ ים יב שחל

 .תבותכל בל םיש - םיבשחמ סוקופ תאצוה לש תיבה דומע שאר 9.7 רויא



 טנרטניאל בהזה ךירדמ ₪ 0

 תתוכמ א60503כ6 - %6₪ ידומע תאלעהב ןמו ךוסח

 םא .םיוולמ םהש טסקטה םע דחיב םייפרגה םיצבקה לכ תא ןועטל
 לש תיטמוטוא הניעט לע רתוול ךל יאדכ ,יטיא רוביח ךל שי = =

 תא רחב ,הז ךרוצל .דבלב טסקטה תניעטב קפתסהלו הקיפרגה
 הטוס-1086 הדוקפהמ רושיאה ןמיס תא רסהו סקשסחפ טירפתה

 םא .הקיפרגה םוקמב ןטק למס תבצהל תמרוג וז הלועפ .וח%
 וח4ַפס5 ן[צחלה לע ץחל ,הקיפרגה תא גיצהל כי"חא ץינועמ היהת

 .םילכה לגרסב

 6%563026 לש םילכה לגרס
 עיפומה םילכ לגרס 1%618686-ל שי ,המצע תא תדבכמה תונולח תינכות לכל ומכ
 םירויא ידי לע םיגצוימה םינצחל העשת ללוכ הז לגרס .םיטירפתה תרושל תחתמ
 .םינצחלהמ דחא לכ לש ודיקפת תא הריבסמ 9.1 הלבט .םייפרג

 9.1 הלבמ
 ותלועפ רואית ומנ ןצחל םילכה לגרש
 .\0150806 לש

 .גצוהש םדוקה דומעה לא הרזח רבעמ 80%

 .גצוהש אבה דומעה לא המידק רבעמ סח 0

 .הנכותב רדגומה תיבה דומע תגצה [רסחו6

 ךילהתב אצמנש דומע לש שדחמ הניעט 0

 .הדרוה

 אל ןה םא ,יחכונה דומעב תוקיפרג תגצה חח 5

 .יטמוטוא ןפואב ונעטנ

 סק6ח חיש-ודה תבית תחיתפ סקסח 6
: 2 

 .שדח \)₪( ןיזמ התא הב ,[.סס8ו0ח 5

 .יחכונה גצומה דומעה תספדה קזוחז

 .יחכונה דומעב טסקט שופיח =וח0

 .יחכונ עפס דומע לש הרבעהה תריצע וסקס
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 ,ךרד רדרוציקכ

 תא רוחבל לכות

 תבותכה

 תרושב תיחכונה

 דילקהלו ןעמה
 תא המוקמב

 לש תבותכה

 ןילא ,דתאה

 ןיינועמ התא

 לכמ .שולנל

 ,תויודשפאה

 זז תא רחב

 ךל החונה

 דתויב

 ןפדפדהש רחאמ .תינכותה םע ךתדובע ךשמהב םינצחלב שומישה תא תוסנל לכות

 .ךילע םיליקמה םילכה תא ריכתש בושח ,טנרטניאב ךלש ירקיעה הדובעה ילכ היהי

 ..תחנרב ךתאנהל טנולג

 רושיק תועצמאב שולגל לכות .תוטיש המכב שמתשהל לכות ,רחא רתאל רובעל ידכ

 םג לכות .םדוקה ףיעסב תדמלש יפכ רושיקה ידי לע גצוימה דומעה לא יחכונה דומעב

 רתאה לש תבותכה תא תעדל ךילעש ןבומכ) ותבותכ ןויצ ידי לע רתא לכ לא רובעל

 .(רובעל הצור התא וילא

 וא (0כק6ת ןצהלה לע ץחל ,רחא \/60 דומע לא (שולגל ,קויד רתיל) רובעל ידכ 1

 .א61856406 לש טירפתה תרושמ (2ק6מ 1,068010מ <= 116 הדוקפה תא רחב

 :אבה רויאב גצומל המודב ,תגצומ (26מ 1,063110מח חיש-ודה תבית

 0ק6ח [ 065000

 אי זמ( 6ז 6

 (םחספ] | סח

 סססה 1. 0ס630ו0ח חיש-ודה תבית 9.8 רויא

 דומע גצוי ,6%759 שקהו ]211ק://ואוווצ.1ח(6ז.064.11 1051, תבותכ תא דלקה 2
 :אבה רויאב גצומל המודב בהז טנרטניא לש תיבה

 | ב

 .רתו* הרה השילגו רתוי תחחונ השינכ ת"הית  [₪/ע11771ש 1078

 קר : "קאושבלא]

 20/0 םוהורוי
 א : 3

 הקלרגה
 - ףתתשהלו הז סכוט אלמל ןמזומ ךנז 0 -

 הפוריאב עוכש ףוס תלרגהב[\

 4 ןאכ ץחל ךיטרכ יוליסל

 .בהז טנרטניא לש תיבה דומע 9.9 רויא
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 הבוט המגוד אוה הז \/62 דומע .וירושיקו הז \/69 דומע תריקסל המ ןמז שדקה

 םימדוק םירתאב רוקיבל הרזח

 הסרינב
 לש הנורחאה

 שי נמ868
 הרזחל ףסונ ילכ
 םידתאל
 םהב םינודחאה
 הדיצב .תנייע
 תדוש לש ינמיה
 קח שי ןעמה
 הציחל .הטמ
 תחתופ וילע
 לש המישד
 םירתאה
 .םינורחאה

 תוינמיסה ילכ
 רתיב לפוטי
 11 קרפב טוריפ
 ןאכ ורוכזיאז
 ךל רשפאל דעונ
 .דימ ולצנל

 0(118זץ - תלעות ךל איבהל םייושעה םיפסונ םילכ ינש תללוכ א86

 .(תוינמיס) 300% 13185-ו (הירוטסיה

 (הירוטסה) והופזסוע ילכה תועצמאב הרזח
 :הירוטסיה ילכה תא תוסנל לכות ,םידחא \/69 ידומעב רוקיב רחאל

 .טנרטניאב תרקיב םהב םירתא לש ינמז םושיר אוה 1%615038ןנ6 לש הירוטסיהה ילכ

 תיש ודה תביתמ םינותנה םיקחמנ 1%6150876-מ ךתאיציבש ןוויכ ,ינמז םושירה

11150 

 חיש-ודה תבית תא תוארל ידכ /וסוע 111860776-620 הדוקפה תא רהב *

 דו(

 ץחל .םתבותכב וא םמשב ןאכ םינייוצמ תינכותה לוחתא זאמ תרקיב םהב םירתאה לכ

 .הדילקהל וא תבותכה תא שדחמ שפחל

 (תוינמיס) 300והזא5 ילכה תועצמאב הרזח
 ,דיתעב וב רקבלו בושל הצרתו ךתדובעל ישומיש אוהש וא ךיגיעב ןח אצמ רתא םא
 .תרקיב וב רתאה תבותכ לש עובק םושיר רומשת םא תבותכ לש הדלקה ךוסהל לכות

 ךלש תוינמיסה .טנרטניאב תרקיב םהב םידומעו םירתא לש עובק םושיר ןה תוינמיס

 .האבה םעפב 1618646 תא ץירתשכ םש ואצמיי

 התאש הינמיס ומכ ,ילכל סחייתמ הז חנומ - (םססאחורזא) הינמיס

 תועצמאב .תרקיב םהב צשפט ידומע ןמסל ידכ ,רפס יפד ינש ןיב עקות

 תובותכ - הלאכ תוינמיס לש המישר קיזחהל לוכי התא ,36

 .רוזחל ןיינועמ התא ןהילאש שא[

 הינמיס תפסוה

 06 3001 ה = 30018168 הדוקפה תא רחב ,רתאב ךתויהב *

 הירוטסיהל תפסוה ונעמ תאשו תרקיב וב רתאב רקבלו בושל דיתעב הצרת םא

 .רתלאל עצבתי רושיקה .רתאה תא רוחבלו המישרה תא חותפל לכות ,תיטרפה

 דחאל הושעילנל הינמיסב ועומיש

 לש המישר חתפית .(620 10 2001811157 300%₪1818 הדוקפה תא רחב +

 םיעיפומ המישרב יכ בל םיש .9.10 רויאב תגצומה המישרה תמגודכ ,תוינמיס

 ,"םיעלקה ירוחאמ" תומושר תובותכה .םהלש 1081. תובותכ אלו םירתאה תומש
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 הזת ךכ .תוינמיסה תמישרב תוגצומ ןניא 0
 עפומ לע הלופכ הציחל ץחל .קפס אלל ךילע לקיש

 מ ומישרב תונושארה תוינמיסה תא תללוכ וזה המישרה

 אנ 0 0 זס 800% 85...
6606 10 16 6 

 וש 60 ה קטוסז 5616066 [1סח6 6

 צ/60!6זח6 10 1תס ,,6

 צש60!6 6 10 א 6

 צ/60!6 6 10 1ח6 תו 6 6

 ן6חותסט56 סח 16 !ח[6זח1

 צצואססצשפ 95 [!הוסזוה 8ווסה [1סוה6 86]

 זז :[ אשי .ןכ חס 9 6 8.60 ון

 [165ח ...ץסז =805185ש

 תזוק:[[צו!!בף6 .:05.60ח/ 55 ס|/ו112.ףו1
 תזוק:[[40ז8ף סח .8656180 ...30/ק16זטז65[םזטח ...

 דה6 םותתסט6

 !ה!0566% 461 56816 [1650115: חס

 א6ו868 26 אסא

 וח!ס566% ₪61 56םז6]ו 1650115: 6

 1ח!0566% 61 568161 650115: חס

 111 א .ט 6 6 0[ ...ז[ו 6 20ע-7ץ.ןטפ

 ו זק :[/>3 6 ד 6 .615 .60 ד ...6 55 185 115 18 5 8...

 [5'0616 ץתפט6

 צצצ/ש/ץע - וה6 /סז!4 שוט 6 \/סזזח

 !ח16זח61 56בז6ח

 ת>וח םז'פ 366 | שח

 צצשעצצשק - צסהו פ צצוסש אממ צסהאו|
 זז6ה| 768 5

 [וסז6 30...

--1-[ 0 
 וס חו

 146126 06 !(ס
1409 66% !461 5686 ]\ 633 5 

 1405 56% %466 56:6ה 3600 6
 ווק //שיייו \ דפ ה יס ג/ 7: היסס / 52/10 7 כ

 ויק //+ זס 61: <סחי/סז 6 סבח:

 [61'ג [1מורסיגס

 יא = ומ סול במ שס סו

16) 5667 
 ,צ': ₪60 \ מתו נט

 יע/צ/שש -/0₪8ו 0 05 יא 8 אסא
 שווה( 1 מחו 51

 קס! עס (54 - ו! 51509

 15 ז 5

 מהו [1ס06 65

 אווה: וטו //60 546 >% 56%, 36%, 36% 6%

 |[ וחפסמ 640490

 ןוושכ , טס. (6

5 
 חש 5וטטהבה'1 (-0066ססה סו \י/ סח

 סחוס מסה 5566 = 0.6 סוסה [ל1ס0% |10
 חכו 2 םונסוה בו 56 3 טווח [0 10

 ווב / /\יקחאו <\כסב סו 0/6001

 או (16מ4 מוח

50% 
 צ/ש/צש -צעסהו כ שופ 8 שהו

 שאטס 68 6

 1100 1:4 מוס
 1 חס ,.₪3.3 1 סאה !ה/ סופט [ 6

 [ע]
1+ | 

 רבד ,םמש יפ לע םירתאה תא ה

 עצבתי רושיקהו המישרב

 .ךלש ה

 תוינמיסה תמישרב ןורחאה טירפה
 תאפמש תוינמיס גיצהל ךל רשפאמ
 רחבת םא .תוגצומ ןניא םוקמ רסוח
 לכ ובו בחרומ ןולח גצוי וז הדוקפב
 ורידגהשו תרדגהש תוינמיסה
 ,ךלש בשחמב םירחא םישמתשמ
 :9.11 רויאבכ ןולחה תמגוד

 9.10 רויא

 לש תונושארה תוינמיסה תגוצת

6 

65 
6 

 9.11 רויא

 לש האלמה המישרה
 תוינמיסה



 םנרטניאל בהזה ךירדמ

 לש האלמה המישרב םיוסמ רתא ירוחאמ תרתתסמה תבותכה המ ,ןוחבל הצרת םא

 :ןמקלדכ לעפ ,הירוטסיהה

 700694168 הדוקפב רחב ,(םיטירפ) 166145 טירפתב .רתא לש םש לע ץחל +

 .(םינייפאמ)

 :אבה רויאב גצומל המודב ונעמו רחבנה דומעה ינייפאמ וגצוי חיש ודה תביתב

 7 7 טו וס 5 ה

 ( ח] |

 1 טס3ּבטסה (!)₪1.]: | תווק://93.006 .ח61/7' אוחז /56א.ת1ח]

 [63זוקזוסח:

 | ו 13 632% 0

 40060 סח: דט6 אסצ 28 21:17:50 5

 הינמיסה טירפ ינייפאמ 9.12 רויא

 הסינכה תדוקנ תא בצה .ונכותו רתאה לש רואית ךמצעל דילקהל לכות ,ךכב הצרת םא
 תולקב רוכזל לכות ךכ .(תירבעב דילקהל ןבומכ לכות) דלקהו [2650ז1ק(וסח הביתב

 דמלת ךכ לע ,יתועמשמ םשל הינמיס לש המש תונשל םג לכותו רתא לכ ללוכ המ

 .1] קרפב
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 תועצמאב שצ/60-ב הננילנ

 וח+6וח6+ =אק!סזסז

 תוינכות רפסמו טנרטניאל רושיקב הכימת םע 95 תונולח תא הציפמ טפוסורקימ

 תדמל ,םדוקה קרפב .7 קרפב ונרכה רבכ ,(11:) ,ןהמ תחא רשא ,טנרטניאל תוריש

 לש ןפדפדה תא ריכהל דמלת ,הז קרפב .16456476 תועצמאב \ע6ס-ב השילג לע

 95 תונולח תכרע םע דחי קוושמה 1816264 %:א0106ז (15) ,?/60-ל טפוסורקימ

 .ףידעמ התא ןהמ וזיא תוארל ידכ ,ןויעה תוינכות יתש ןיב הוושה .תירבעב

 3.א תונולח תביבסב !ח+סוח6+ =אק!סזסז
 ,הז רפסל ףרוצמה טקסידה ןמ םילכה תא תנקתהו 3.א תונולח תחת דבוע התא םא

 הב שמתשהל לכות וישכעו ,1ם+078064 %:אק1סז6ז לש הנשי הסריג רבכ תנקתה

 ,"1ח+67מ6( 0א070!1ז-ב שומיש" ףיעסל תורישי רובעל לכות .תשרב השילגל

 - השדחה הסריגה תדרוהל תוקד המכ שידקתש ץלמומ ,תאז םע .הז קרפ ךשמהב

 .3.א תונולח ישמתשמל תויביס 16 תסריגב םג הנימזה

 95 תונולח תביבסב !ח+6זח6+ =אק!סזסז
 םא .וז תינכות ןיקתהל ךילע ,1ח+6786+ ₪אק1סח6ש-ב שמתשהל לכותש ידכ

 תא ןיקתהל ידכ ,95  תונולח לש 1מ(6זת6+ 50687 \(0"128-ב תשמתשה

 םא .1ת+6ז86+ ₪%ק10:6 תא רבכ תנקתה ,םיתורישה קפס לא ךלש תורבחתהה

 שומיש" ףיעסל גלדל לכות ,רתוי השדחה הסריגה תא ןיקתהל ןיינועמ ךניא

 רחאמ הסריג ןכדעת יכ םיצילממ ונא .הז קרפ ךשמהב ,"1מ1680+ א 010707-ב

 .םירפושמ םילכ תללוכ השדחה הסריגהש
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 המנה הררה הררה הר

 התא םא
 הסריטב שמתשמ
 לש הנשי

 [ח(6זת%+
 - םאסוסזסז
 התוא לחתא
 הב שמתשהז

 לא דבעמל
 תבותכה
 לכות .היוצדה
 דעיהל
 תויחנהב
 תלעפה

 יפכ תינכותה
 תואבומ ולאש

 .חהז קדפ ךשמהב

 !חז6וח6% =>אק!סזסז תא גישהל ךיא
 תליבח לש קלח הנניאש ,תינכותה לש 3 הסריג תועצמאב תישענ הז קרפב המגדהה

 לכות .ףסכ ןיא םניח ,שרוד לכל התוא הציפמ טפוסורקימ תרבח םלוא ,95 תונולח

 [ח(6ע6% לש הנשי הסריגב וא 116156806 תנכותב שומיש ךות התוא דירוהל

 יקפס תיברמ לש הכימתה רתאב וא ,טפוסורקימ לש טנרטניא רתאב א 106%

 .לארשיב טנרטניא

 לש 3.01 הסריג לע לארשי טפוסורקימ תרבח 086
 לכב תירבע תגצהב תכמות וז תינכות .תירבעב הכימת םע 116864 א 100"

 .תילגנאב ןיידע אוה תינכותה קשמימ יכ םא ,טנרטניאב םילבוקמה םיטמרופה

 תשרהמ !ח+6וזח6+ =אק|!סזסז תדרוה
 [ח16ו001 1% 10707 וא [צ6486406 תא ץרה 1

2 

 הזירכה יהלשב

 ו ןכ://רצרעוא .חו18746/60₪.(160501] :רתאה לא רשקתה

 האיבמ וז הלועפ

 :אבה רויאב

 גצומל המודב ,לארשי טפוסורקימ תיבה דומע לא ךתוא

₪ 69 )5- 9 
 הצתסוה !(ס6 55 ת [תפג הש

 ואט 1 ור
 .ונלש תטלובה הנכותה וז .גו\דידי

 2 = ךיראו* כו שמ רתאה
 וטסז6צצ !ח(6זח66 םאם|סז6ז 1 ₪ : סזםוסז

 וח(6וח61 51016 3 01 השדחה השיקנה תנכות לע זידכהל החסש לאדשי ספוסודקיכ | =יעוראְו סיעצבס
 ישפוח עדימ תרבעה ושפאמה י לניב ןקח לע תססובם וו הסוינ .תירבעה הסדינב =< ==

 שעוח6ס3 95 תביבסב רחא סזשיי לכ ןיבל יטנרטניא עדימ ב םידצומ

 טפוסודקימ לש הלעפהה תוטרעמל סיפיוזמ תונזישר זלגתנ הנורחאל = הדובק תועבה | סיפיוזמ תונזישר תוריהְ(7ל | טנרטתא

 טפוסורקימ לש תירוקס הלעפה תכרעט ךתושרב סאה וישכע קודב
₪ 5-2%0%50%4 9 

₪ 
 דעוימה רנימסב .טנ-אוטניא יאשונב רנימס 0.1 .97-ב תכרוע לארשי ספוסודקיפ << ה

 היגטוטסאה גצות ,סינטראב תותשר ילהנטו סיטקייורפ ילהנמ ,בזשחימ ילהנסל
 טנ-אוטניאה סוחתב טפוסודקימ לש (נכ

67 

 טפוסודקימ ירצומ לע תזצופנ תולאשל תובושח ?+
 רשא "תוצופנ תולאשל תובושת" רתאל סנכה [טפזסודקיס ירצומ לע הלאש ךל שי = חירבפ האיור א?

1 

> 

 ? וישכע טנ-ארטניא סשייל לוכי ינא סאה ל

 .לארשי טפוסורקימ לש תיבה דומע 10.1 רויא

 ךיא ךל ריבסי תירבעב ידיחיה עטקה ,תירבעב ךסמה לכ תא האור ךניא םא
 ןפוגה תפלחה) תירבעב ולוכ ךסמה תא הארתש תנמ לע הנכותה תא רידגהל

 .(12 לדוגב 28%16-ל
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 וז הלועפ 1160ז6וש 1₪16מ6+ \ק10+6% 3.01 תשגדומה הרושה לע ץחל 3

 :הסריגב םישודיחה טוריפ ובו \/60 דומע לא ךתוא איבת

 [46ז6שע !ח(6זח61 =אק!סזפז 1
 .תירבטה הסריגב !הופזתפו 8אק!סו6( 301 הזערהה השעילגה הנכות לט הזירכמ לארש'י טפוסורקימ
 םנרטניא םמרופב עדי ןיב ישפצו עדימ הרבעה רועפאמה ימואלניב ןקת לט תססובמ ח חסרינ
 \אוחצסיי 95 תביבסב םושיי לכ ןיבל

 ! הירבעה הסריוב והוטוחסו =אקוסושו 2.01 (ססישח!934) תנקחה (

 7 וחושזחפו אקוסופ 3.01 לשש תירבעה הסריגב שדח המ (0)

 -.תושדחה הולוכיה חא הארח אוב הנקחהה רחאל ₪

 ! םיהדמ עצבמ
 - ךרזבע התפמ חעצה של שי ןכלו .דבלב צ:חטט3 95 לט תדבוע !הוטוחטו [אק!סוטו 1 9

 \:ח40%% 95 הלטפהה תכדעמ לשם ןוכדטה תסרינ תא חיםעפ דח תסמדוהב ,החט שוכר
 ! םידקח רסח ריחמב

 תירבטה הסריגב !הו6וחפו אק!סשז 3.01 לשש רומילקת חנמוה 6

 צ/סזנ תצצו וגה סו ציהסיצ 95 ה תא ןקתה .םנרטניא יפד תולקב בוחכל ₪

 (הידבעה הסרדיזב וחב ןכמ רתאו ךיטופ הא אלמ)

 הלועפה תויצפוא לש טפוסורקימ לש ש\פפ דומע 10.2 רויא

 ובו דומע רבעות .(הנושארה היצפואה) תינכותה תנקתה לש היצפואב רחב 4

 גצומל המודב ,1ח46786+ ₪%1076+ תא דירוהל ןתינ םהב םירתאה תמישר

 :אבה רויאב

 :םיאבה םירחאהמ !1טפזפש !הוסותפז םאק!סזטז 3.01 תא (ססש/ח!ס46) ן'קתהל ןחינ

 [ילארועי רתאמ הזכותה תא ןיקתהל ץלמומ תרוועקת תויעב עונמל תנמ לע]

 םפוסורקימ לש ימואלניבה רחאהמ הנהתה

 16 טז יא !חושזח6ו שא ק!סז פז 3.01 - [-טו| !ח2!!513ו/0ח (11.1 ₪₪)

 וש פזשצע |ח(6זח6ו =>ק!סוטז 3.01 - 0זסיצפ6ז סח! !ח8!|318(וסח (5.4 [48)

 ופופוסה) ןויזיווטנ לש רתאהמ הנחתה

 ןוופ זפצצ !הזפזת סו =>ק!סזטז 3.01 - טו! !ח3!!518ו!סח (11.1 [0)

 116 זפוע !חז6זח64 :אק!סופז 3.01 - םזסואפפז סח!ע !ה310!!518ח (4 ₪א8]

 [(491ח60/ג) הידמטנ לוע רחאהמ הנקתה

 וס טזטצע !חוסזח6ז =א ק!סזטז 3.01 - טו! !ח30!5131וס0ח (1 ₪8)

 [ווס פזסיא !ח\שזחפו =>ק!סוסז 3.01 - 8זסאפסז סח!ע !ח518!!ב1!סה (5.4 748))

 הדרוהה רתא תריחבל טפוסורקימ לש \\פפ דומע 10.3 רויא
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 רחב .תרצוקמ הסריגל המלש הסריג ןיב רוחבל לכות .םירושיקה דחא תא רחב

 ,תכרעמב סמוע לש תועשב יכ ןובשחב אבה .ןמזה רוציק ןעמל לארשיב רתא ךל

 תומדקומה רקובה תועשב .(!) תועש שמחכ ךוראל הלוכי םלשה ץבוקה תדרוה

 ,הז ןמז ךוסחל ךנוצר םא .ריהמ ךלש םדומה םא תוקד םיעבראב הלועפה םייתסת

 .אבה ףיעסב רומאכ הנקתה רוטילקת לע תינכותה תא ןימזהל לכות

 וזכ הסריג יכ םא ,3.% תונולח ישמתשמל הסריגה תשרב תעצומ ןיא ,הז בלשב

 (רויאב תגצומ אל) הנורחאה תורשפאב רחב 10.2 רויאב גצומה דומעב .תמייק

 הז רוטילקת לע .הנכותה לש רוטילקת טפוסורקימ תרבחמ ןימזהל ךל תרשפאמה

 .95 תונולחל הסריגה םגו ,3.א תונולחל תינכותה תסריג םג תאצמנ

 ךלש בשחמב ןכיה רידגהל שקבתת הבו חיש וד תבית חתפית ץבוקה תריחב

 םשו הביתה 3.% תונולח לש הסריגב תרחב םא ,בל םיש .רבעומה ץבוקה רמשיי

 :אבה רויאב גצומל המודב הארית הביתה .םינוש ויהי ץבוקה

 ויצר ?[ >|

 :ב רנפש

 ןטף] = וח5116.6א = [5] 63006 ןנת] \א/וח 5
 ןא] ..ח68.\5032 | ן*] 1 ₪ טס ] \/וח2

 [5] 56וטפ.0| 5 0661 5 56
 [=] 56(טק.!וט (5] 8 5 50

 | 5010032.!וט < 5 868 55 56(טק
 ו 23 - 0 [=] 5(טק קאס

 אנ: | :ץבוקהםש

 - | תוופפ (".") | :גרפכ רוחש

 3.% הסריגב ץבוקה תרימש לולסמ תריחב 10.4 רויא

 רשאב ךתוא ןכדעת גצותש היש וד תבית רשאכ ,הרבעהה ליחתת תעכ
 .ךילהתה תומדקתהל

 תא סרופה ץבוק אוהש ,תדרוהש ץבוקה תא ץירהל לכות ,הרבעהה םויס םע

 .תרכה רבכש הלעפה חיש ודה תבית ךותמ ותוא ץרה .הנקתהה תא עצבמו ומצע

 ךלש תונולח תסריג יפ לע היקיתל סנכה ,רוטילקת לע הנכותה תא תלבק םא

 .500שק ץבוקה תא לעפהו
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 !ח+6ווח6+ =אק!סז6וז-ב םעומיזעה
 ףיעסב ראותמכ ,95 תונולח תועצמאב - 1ה+686+ אק60%"010 תא תנקתהשכ

 המודב ,16'1 1ח+6 864 תיוותה םע ,שדח למס ךלש הדובעה ןחלוש לע בצוה ,םדוקה

 :אבה רויאב גצומל

 3.א תונולחב

 תצובק תא חתפ
 םימושייה

 קחלו הנקתוהש
 הלופכ הציחל

 לש למסה לע
 !ח(זח 1
 אק!סזסז
 .הב ןקתומה

 תוורשקתה
 טנרטניאל

2 

= 
 ןרטרננ
 דספמה

5 

 לש תשרח
 סוס

 ראוד תגית
 סנכנ

 רייטילוס

 !יןאכ ץחל .הדובעה ןחלוש לע טנרטניא לש למסה 10.5 רויא

 ךתאנהל שולגו !ח+6זח6+ =>אק!סזסז תא לחתא
 תא ץירהל ידכ 70 1ת(0זת6( למסה לע הלופכ הציחל ץחל 1

 התא ,ךלש םיתורישה קפסל רבוחמ ךניא ןיידע םא .1ח+07מ6+ ₪ 100

 .לא תורבחתה חיש ודה תבית תועצמאב ,וילא רבחתהל החנומ

 תיבה דומע תא יטמוטוא ןפואב תנעוט איה ,תלחתואמ 1ח+6804 15: כ6'101-שכ

 .(12.7 רויאב גצומל המודב) הלש תיבה דומעכ 116-0504 צ6(וש08א לש

 םירושיקהמ םידחא לא השילג ידי-לע ,א0501"116( רתאב רויסל ןמז שדקה

 תרבחל ףתושמה רתאה ,א15%886י ןוגכ ,הז דומעב םיעיפומה םירחאה

 לוק יעטק ללוכ ,ףטוש תושדח ןוכדע ךל ןתונה 1צ886- תושדחלו טפוסורקימ

 .םינוטרסו



₪ 0 

 הנושארה םעפכ

 תא ליעפתש

 !ח(6זח61 תינכזת
 2%7' אקוסזסז
 .ה7דקה פףשא

 תא קפס

 יפ לע םינותנה

 זמ לבקתש עדימ

 ןא ךלש קפסה

 עיפומה עדימ

 םא - 2

 ]ה ךלש קפסה

 .בהז טנדטניא

 סע לכות
 תא דילקהל
 תענדישי תכותכה
 קעמה תדושק
 ₪7ל9ל] הנכותכ
 תאש דתאל
 תדלקה זתבותכ
 . חו6" תשקהב

 טנרמניאל בהזה ךירדמ

 ם פא 00% - ₪6ו03011 !ח!6זה68 ו אק!סזסז

₪ ₪ 6 ₪ 
 הת | 4008 | 590

 ₪5500:85 | ₪ 5זסזה וחש גב

 בב

 ₪58 60 ָש 2
 םושא [זטזס

 חש ₪04. (₪זוצט<

0 
 כב ב

 ו / דווט םזסאשוו חט

 ו 5
 : שטו

 ו-7

 5זהז דוא סה

 .אווסזס5ס + !צ6אעסזא לש תיבה דומע 10.6 רדויא

 2077 דאל ןששזלז

 .(0ק6ח הדוקפה תא רחבו 116 טירפתה תא חתפ ,שדח \\'60 רתא לא שולגל ידכ

 :0 כסח 1מ16ז061 /40 658 חיש-ודה תביתב האבה 1/1. תבותכ תא דלקה

 ]1 +(כ ://רצרצרא .וו 6 1

 ,ביבא לת יבכמ לש לסרודכה תצובק רתא לש תיבה דומע לא ךתוא האיבמ וז תבותכ
 ואדיו ינוטרס םיללוכה םיניינעמ םידומע רפסמ גיצהל לוכי התא ןאכ .הנידמה תפולא
 .םהב תופצלו

 !חז6ח6+ ₪אס|סו'סז לש םילכה לגרס
 לגרס גצומ ,םיטירפתה תרושל תחתמ ,10+6₪0+ א!סז6ז לש ךסמה בחורל
 .רתויב תוישומישה תודוקפהמ תודחא םיליעפמה םינצחל 10-מ בכרומש םילכה

 .עצבמ אוה התוא הדוקפהו ,םינצחלהמ דחא לכ לש ודיקפת תא הריבסמ 10.1 הלבט

 ןמ הנוש םילכה לגרס ,תינכותה לש תמדוק הסריגב שמתשמ התא םאש בל םיש
 .3 הסריגל סחייתמהו ןאכ גצומה
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 10.1 הלבמ
 ודיקפת ומש ןצהל כ י לגדסב םינצחל
 .םדוקה דומעל ךתוא ריזחמ ₪806 | < | או 5 תל ו !ח(6ח

 סא

 .אבה דומעל ךתוא ריבעמ סחהז6 =

 סופה

 .ךילהתה ךלהמב דומע לש הניעט רצוע פוסס | 9
 5וסק

 גצומה דומעה תניעט תא שדחהמ ליחתמ זה

 .יחכונה תזה

 רדגומה דומעה - תיבה דומעל ךתוא ריזחמ

 .הלוחתיא םע תסנכנ איה וילאשו תינכותב

 ךל םירשפאמה שופיח ינונגנמ חתופ

 ךניאו ןיינועמ התא םהב ,םירתא אוצמל

 .םתבותכ עדוי

 לש ךרדה ירוציק םע היקיתה תא חתופ

 לכות ךכ .ךילע םיביבחה םידומעה

 ריהמו רצוקמ ךילהתב םהילא רשקתהל

 .רתוי

 תועצמאב ןרותה ךמסמה תא סיפדמ קמח |
 .תונולח תנקתה לש לדחמה תרירב תספדמ ו

 הניטקמ/הלידגמ ןצחלה לע תרזוח הציחל סח( 5
 .ךסמה לע גצומה ןפוגה לדוג תא סח

 ראודה יתורש לא רבעמל טירפת חתופ זובו| בח 65 | ₪
 תורש וא הנכותב הנבומה ינורטקלאה ו

 .ןוידה תוצובק

 םיימנד םה הלא םילמס ךסמה לע םילמס םיגצומ דציכ

 .רבכעה םע םהילע םיעיבצמ רשאכ תצקמב הנוש הרוצב םיארנו

 .םהילע העבצהה תעב םתרוצכ איה ןאכ תגצומה הרוצה
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 םילכה לגרסב עומיננה

 106 םינצחלב שמתשה ,תגצהש םימדוק םידומע רוקסל הצור התאשכ

 התאו %/60 ידומע השימחב תרקב ,ךלש תיחכונה השילגב םא :המגודל .2346-ו

 בוש ץחל .יעיברה דומעה לא רוזחל ידכ 886% ןצחלה לע ץחל ,ישימחה דומעב אצמנ

 ת0סזוו8ת6 ןצחלה לע ץחל ,תעכ .ישילשה דומעה לא רוזחל ידכ 8866 ןצחלה לע

 .יעיברה דומעה לא בושל ידכ

 0(5ק לע ץחל .ןמז זבזבת לא ,תומדקתה לכ אלל עצמאב תעקתנ דומע תרבעה םא

 םג לכות .הלחתהמ דומעה תרבעה תא ליחתהל ידכ 16/9652 לע ,ןכמ רחאל דימו

 שמתשהל לוכי התא .לעופב האצות התוא לבקלו ודבל 14617652 ןצחלה לע ץוחלל

 ,\/60 דומעל שלוג התאשכ .ינשה תא םילשמ דחאשכ 1619081-ו 5407 םינצחלב

 תינכותהשכ .ךלש בשחמב ןויעה תינכות לא םירבעומ תויפרגה תויומדהו טסקטה

 תויומד שי םא .םתוא גיצהל הליחתמ איה ,תויפרגה תויומדהו טסקטה תא תלבקמ

 ₪א!ס6ז ידי-לע תויומדה יצבוק לכ תלבק םילודג םיצבקה םא וא ,תובר תויפרג

 תויומדה תדרוה תא קיספהל ידכ 5%0ק ןצחלה לע ץחל .תודחא תוקד ךשמיהל היושע

 תויומדה תאו דומעה לש טסקטה תא הגיצמ 1ח16₪6( 0אק!0ז6ז .תויפרגה

 לע ץחל ,ואולמב ותוא תוארל ידכ דומעה תדרוה תא שדחל ךנוצרב םא .ולבקתהש

 .15617-651 ןצחלה

 יבג לע גצומה טסקטה לש ןפוגה לדוג תא ןיטקהל וא לידגהל ידכ שמשמ 0₪4 ןצחלה
 שמתשה :םינוש םילדג השימחב טסקטה ינפוג רובע שמתשהל לוכי התא .ךסמה
 ,תונשנו תורזוח תוציחל ידי לע הז ןצחלב

 .רתויב ךל חונה לדוגל עיגתש דע ןפוגה

 ךיכרצל !ח+6זח6% םאק|סזסז תמאתה
 גיצהל ידכ ,הלש םיכסמה תגצה תא םיאתהל ךל תרשפאמ 11686 א010זע
 ריסהל לוכי התא .גצומה ךמסמה לש רתוי לודג קלח
 .\/גסוש טירפתה תועצמאב ,ולש

 לדוג תא ןְיו טקהל ,ןכמ רחאלו לידגהל י

 בצמה תרושו םילכה לגרס תא

 ,7001פה%  תודוקפה דיל תרוקיב ןמיס בצהו \וסו טירפתה תא התפ
 תרוקיבה ןמיס תא רסה וא ,תויורשפאהמ תחא לכ גיצהל ידכ ,5 הז -ו
 .ןתוא ריתסהל ידכ תודוקפהמ

 רחבו \/גסוצ טירפתה תא חתפ ,בר ןמז תכרוא םידומע תרבעהו יטיא ךלש םדומה םא
 המודב ,הנכותה לש תויורשפאה תרדגהל ח יש וד תבית חתפת .(2קזוסהפ הדוקפב

 :אבה רויאב גצומל
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 סקזוסתפ

 ₪ 6ח618] | סח חוסה | 10800 | ןכזסףז3חה8 | 5600 | 3080006 |

 - ווטוותוססוב

 5% דס ₪וס!בע /צ6פ כהס55 זחסזפ םוגוסא|ע, סוג שבח (וגזח 01[ כוס(וזפ5,
 2 פ0וגח05, 30 8089.

 ןש סו סוסו ןש קובע 05 ןש ובש

 - 5 | == קראק

 מאש | ו שא |

 30 הזו | מופ: שאה |

 ןש ₪56 צ/וחסש₪5 סוס [ש .נתסזוומס ות

 7- ז סט ז

 = סט 63ח₪ סוגפ(סזחו26 ([ו6 |בעסוו[ 0[ עסוגז !סס!םהז-

 [< 508810 םט((סמפ ןש ד 5

 ןש 01655 הז [ש ₪ 30% םזסוגתט פו הק

 ןש 6

 סח[ 5611005... |

| ₪ | ₪ 
 תינכותה תרדגהל חיש וד תבית 10.7 רויא

 ק|8ְצ-ו ;[8ץ 50טח65 ,5]!וסוש קוס!טז65 תודוקפה דילש רושיאה ינמיס תא רסה

 טסקט דירות תינכותה הז עגרמ .םייונישה תא ליעפהל תנמ לע 02% לע ץחלו 5%

 תא .םייפרג םירויא וא לוק יעטק ,ואדיו יעטק תויהל םיכירצ וב םוקמב םילמס םע

 עטקה תא גציימה למסה לע הלופכ הציחל ידי לע ,ךכב הצרת םא ,דירוהל לכות ולא

 .םיאתמה

 תויסיטרכב ןייע .תינכותה לש םירחא םיטקפסא םג םיאתהל לכות ,תונמדזה התואב

 .ךתנבה יפ לע לעפו חיש ודה תבית לש תונושה
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₪ 0008080000 

 ןויער .תינכותה לוחתא םע גצויש דומעה תא רידגהל לכות ,1צגע184010מ היסיטרכב

 .ךלש תורישה קפס לש תיבה דומע תא ,א15\ לש דומעה םוקמב ,רידגהל היהי בוט

 ולאב אצויכו הדרוהל תושדח תוינכות לע ,קפסה לצא םישודיח לע ןכדעתהל לכות ךכ

 .ךלש ןפדפדה תא לחתאתש םעפ לכב

 !ח+6זח6+ =אק!סז6ז-ב תירבע
 יוד
 תיב דומע לכ הנוכנ הרוצב גיצת 1מ+6ז'86+ 5%10זי0ז לש תירבעב תכמותה הסרי |

 לש יוהיזה תולועפ לכ .םרידגהלו םניקתהל ,םינפוג דירוהל ךרטצת אל .תירבע ללוכה

 יאדכ ,ןכל .שמתשמל רורבו יטמוטוא ןפואב תועצבתמ ,הנוכנ הרוצב התגצהו תירבעה

 .הז ןפדפד תועצמאב םיירבע םירתאב ךיתושילג תא הסנתש

 תוינווי תויתואש וא ןימיל לאמשמ גצות הלימ לכו םלשומ וניא תירבעה יוהיז םא

 .תירבעה גוס תא תינדי רוחבל ךרטצת ,תוירבעה תויתואה תא ופילחי תורזומ

 .הטמל ןימי דצב ךסמה ילושב עיפומה [%6 | למסה לע ץחל

 הז תא אצמתש דע םהיניב ףילחהל הסנ .תירבע תגצהל םיטרדנטס 4 לש הבית חתפית

 .ךסמה תא הנוכנ גיצמה

 \ש/63(פזח (ש/וח0005-1 292)

 [16פז6 (ש/וח00%95-1295)

 [16סז8₪ (005-862)

 6 [16סז6א ([!500-8859-8 /ו8ט3]



 11 קרפ

 לוהינל תוינמיסב שעומינננ

 םיפדעומ םירתא תמישנר

 א₪7נב
 תוינמיסה
 תינכותב
8 
 רדבכ ונקסע
 האר .פ קרפב
 72 דומעב
 .ךליאו

 דבוע התא םא
 לע דובעל
 ,רחא בשחמ
 לוכי התא
 קיתעהל
 ינשה בשחמל
 קבוק תא
 דימו תוינמיסה
 לכ ,ןכמ רחאל
 םירתאה
 ךילע םיביבחה
 לא .םינימז
 ןבומכ חכשת
 בבשחמב רומשל
 לע ,ינשה
 ליבקמה ץבוקה
 ךכ ,הנוש סשב
 תא קחמת אלש
 לש ויתוינמיס
 .דחא שמתשמ

 רתאב לקתית םעפ ידמ יכ דואמ רהמ הלגת ,\/60 ירתאב שולגל ליחתתש רחאל

 בבוח התא םא ,לשמל .תונמוזמ םיתעל בושל הצרת וילאש ,דחוימב ךתוא ןיינעמה

 ימשרה רתאב עובשב םימעפ רפסמ רקבל ןיינועמ תויהל יושע התא ,ינקירמא לגרודכ

 םיריש" חסונב תואצותב ןכדעתהל ידכ ,ב"הראב יעוצקמה לגרודכה תגיל לש

 ,לק תויהל ךפוה ,רוזחל ןיינועמ התא םהילא ,םירתאה ירחא בקעמ םויק ."םירעשו

 .1צ645636 ךותב הנבומה (הינמיס) 200%0411% ילכה תועצמאב

 הינמיס ומכ ,ילכל סחייתמ הז חנומ - (פססאחוהזא) הינמיס

 .תרקיב םהב \צפפ ידומע ןמסל ידכ ,רפס יפד ינש ןיב עקות התאש

 תוינמיס לש המישר קיזחהל לוכי התא ,א508(6ק6 תועצמאב

 .רוזחל ןיינועמ התא ןהילאש חו תובותכ - הלאכ

 תא ןנערל ידכ הז קרפב ןייעלו רוזחל לכות ,ילכה תא ריכהל תדמל 9 קרפ ףוסב

 ומש .תינכותה תיקיתב אצמנה דרפנ ץבוקב תוינמיסה תא תרמוש 1%61%6476 .ךנורכז

 300% 016.04 אוה ץבוקה לש

 חתפית ,ומש לע הלופכ הציחל ץחלתו ילש בשחמהב וא רייסב ץבוקה תא גיצת םא

 לש םש לע רבכעה םע עבצה .םירושיק לש ףסואכ גצוי ץבוקהו 1צ60568ק6 תנכות

 הזכ ץבוק לש המגוד .רתאה לש ותבותכ גצות הנכותה לש בצמה תרושבו רושיק
 :אבה רויאב תגצומ
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 שק וש

8 05 

 תסש43ץ .60זה / סע
05206 7 

 |06 0 005[ ותס
 אותהזי5 36 [ ות

 חס \י/תהתסמ ?ותפת68] [ת5ל1ס10ת5 66
 16 (כוטו5סוגז< מש 1ת51וםג [ סתגתו

 35 בתת , [ח6. 7106 6
 2850 ג 6 550613165 11 סז6 6

 וטענות טוס 56ש/1665: (כונ13ס טס ותש

 טו סטפסותא גת6 [2ו051ת655 2506655 6 סת פוג!גמש --ד 66רת0]6 קע 1 גזסר6ז5, 1ת5.- 1

 4 ןכוג5ות655 א 656816067/5 1ו6ע6554 חו 6עק6ה] 6תשתו2320ת3| חת 5 6. \/ עסגה] 6032305

 2 ביג] = [זעזק //אצייאא או 600 0 007 6

 .א6+66306 תועצמאב תוינמיס ץבוק תגצה 11.1 דויא

 רוציק טירפת גצוי ,רבכעה לש ינמיה ןצחלה לע ץחלתו ץבוקב הרוש לע עיבצת םא

 :אבה רויאב גצומל המודב האריי טירפתה .הכירע תויורשפא רפסמ ובו

 5 תונשי תנאפדקכ
 ב לש דתזי

 כז בזוב ,תילכלה
 ישע שידש7ה

 פסח הופ [.וחא [וחב6א.[חזתר]) קנזש תזיהל
 הא 7 כ קב
 וכ ססח וח 46 //וחטסוש .[אכ 2צ7מה

 536 [.וחא 38...

 .םססע 1.ומא [.ססב0וסמ

00 00 

 .ןחוטזחסז הסוס[

 תוינמיסב לופיטל רוציק טירפת 11.2 רויא

 ךל תרשפאמה 586 ]ותא 86... הדוקפה איה הז טירפתב תוביבחה תויצפואה תחא

 .רתאה לש ימשרה ומש רשאמ ,ךרובע רתוי הבר תועמשמ לעב םשל םשה תא תונשל
 רתא לכל רשקתהל ןבומכ לוכי התא ,תשרל רבוחמ ךתויהב ץבוקה תא גיצמ התא םא

 .ומש לע הלופכ הציחל ידי לע וב םושרה

 לכב שומישל ןתינ ץבוקהש אוה ,תוינמיסה תרימשל תינכותה תטישל םוצע ןורתי

 לש תוינמיסה ץבוק גצומ אבה רויאב ,המגודל .1111 יצבוקב ריכמה ןפדפד

 :טפוסורקימ לש 1ח+6180+ 1:10:06 תועצמאב 6
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 ן
 880% | [00486 | 0!5כ | 360ש:ת 1006 | 5620ת ?5900665 קא

 ליג! 20 טניס 82% ]ב ונערת605 1תק6622 6201 011136 -- 7 9 ]גם0 סב ["פו615  [תס 1
 ב תם טצתו:0 1: +26מתט 6 9 1ת16ה-219+ ]תי תתי ת | 62 תקגמצ 190 ת] 1" סדרה 6 '/ 1 ונמ) שבתו!

 =אקוסזפז-ב גצומ צ6156306 לש תוינמיסה ץבוק 11.3 דויא

 תא ךמע תחקל לכות וזכ הרוצב .גצוימה רתאה תא חתפת רושיק לכ לע הלופכ הציחל

 בשחמ תועצמאב םג םירתאה לא רשקתהלו ,טקסיד יבג לע ךלש תוביבחה תוינמיסה

 .רחא ןפדפד ןקתומ ךא ,ללכ תנקתומ הניא 16156876 תנכות וב

 .הדי לע גצוימה רתאה לא רשקתהל ךיאו הינמיס רידגהל דציכ תדמל 9 קרפב

 קלח ןלהל םיגדנ .תוינמיסה ילכב רתוי םדקתמ לופיט תרשפאמ םג 6

 .ולא תויורשפאמ

 תומייק תוינמיס תכירע

 .הדי לע גצוימה רתאה לא רשקתהל ךיאו הינמיס רידגהל דציכ תדמל קרפה תישארב

 קלח ןלהל םיגדנ .תוינמיסה ילכב רתוי םדקתמ לופיט תרשפאמ םג 6
 :ןלא תויורשפאמ

 :דלקה בותכה לעו ןעמה תרושב בותכה תא רחב 1

 11(כ://צורעו .260 010165.60 1/0010 6

 תקיזחמו לגרודכב הנידמה תפולא ,ביבא לת יבכמ לש ימשר אלה תיבה דומע והז 2

 .הינקחשו הצובקה לע םיטרפ קפסמה ,לגרודכ בבוח לכל ןיינע לעב רתא .עיבגה
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 11107 34 1ם[0זתובווסמ הנסט| 31864031 761 ,\ דש

 .'---ה-8 0-8 543---
 + בצג) | 75% 978

 לארשי תפולא - ביבא לת יבכמ לש תיבה דומע 11.4 רויא

 ידכ ,/%0 200%181א הדוקפה תא רחבו 800418788 טירפתה תא חתפ

 .ךלש תוינמיסה תמישרב יחכונה רתאה תבותכ תא ביצהל

 ידכ 620 10 300131858 הדוקפה תא רחבו 3200 1388 טירפתה תא חתפ

 :אבה'רויאב גצומל המודב 16186326 200141:85 ןולחה תא חותפל

| 

 םו6 88 [6ח

 [ב < = 5חוזהסה [ז06\6ה8'101 8008

 7 הוס 6
 ]| | םסיאחוספה "166 ווק

 ן הס6 סו 1 ₪1 בצוצ'פ סחוס 6

 46180806 םססאחופזא5 ןולחה 11.5 רויא

 טירפתה תא חתפ .א186631 161 ,4צוצ'פ 110ח16 /3ג66 טירפה תא רחב

 ןויליגה תא חותפל ידכ ?10ק016/6₪ הדוקפה תא רהבו 16חו
 :אבה רויאב גצומל המודב 3004ז1131+ 85
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 [4 בח: ] או ב6063 סו 7.61 בצוע'פ [10ח6 6

 1 ססהווסה [ח1 ]: | חוזק: //ואואטצ. ם6ססו!ו65- סח /(0010556חו/ו6|6

 כ 50וקוסמ:

 ד חזו םז6 חס 318565 10 (!וופ פסס<חוהזא

 [ 5 ו 1.859 !ח3ח סח6 סווז 0

 2/0060 סח: פת 6 091413147

 461560306 םסס0א זאפ ןולחה 11.6 רויא

 ,אל םא) תראומ תויהל הרומא 1866891 161 4צוע'8 11016 366 תרתוכה

 1366851 161 4צוצ - 10012411 טסקטה תא וז תרתוכ לע דלקה .(התוא ראה

 ךכ ,ךלש הינמיסה םש תא תונשל ידכ רושיא ןצחלה תא רחב .(013זגקו0מ

 תדלקה ינפל םא ,בגא .יחכונה ןויליגל אקווד ואלו ידיתע ןויליג לכל הנוכנ היהתש

 ,תירבעב היהת ךלש הינמיסהש העינמ לכ ןיא ,תירבעה הפשל רובעת םשה

 :הנוקית רחאל ,הינמיסה לש אבה רויאב גצומל המודב

 | ו |-ןםו

 6 08 [ו6ח

 5 תוחוסמ [=16006ה06106ז'5 2005

 ]| וחוסוחפו
 .\  םסיאחוספ4 166 וקו(

 ר שוויו |

1 

 ןוקיתה רחאל תוינמיסה 11.7 רויא



 םנרטניאל בהזה ךירדמ

 ,םלוא .הכירע לכ ושרדי אל ךלש תוינמיסה תומישרב לולכתש \/65 ידומע בור

 הכורא וא הרורב אל תרתוכ רצי רבחמה םהב ,\/60 ידומעב םימעפל לקתיתש ןכתיי

 ידי-לע .תרתוככ תשמשמ 181, תבותכ ,תרתוכ ןיאשכ .תרתוכ לולכל חכש וא דואמ

 .רתוי תיתועמשמ תרתוכ עובקל לוכי התא ,ךלש הינמיסה תרתוכ תכירע

 תויקיתב תוינמיסה ןוגרא

 לוכי התא .תושעל ךל תרשפאמ 1%6156376-ש המ לכ ןניא ןתכירעו תוינמיס תריצי

 הינמיסה הבו ,היקית רוציל ידכ .תורתוככ תודקפתמה ,(01661%) תויקית רוציל םג
 :ןכל םדוק תפסוהש

 ידכ 620 170 1300%03118%8 הדוקפה תא רחבו 300% 141188 טירפתה תא חתפ 1

 .1צ615636 300104185 ןולחה תא חותפל

 6(1מ₪% טירפתה תא חתפ .לגרודכ - ביבא לת יבכמ טירפה לעמש טירפה תא רחב 2

 30040136 ןויליגה תא חותפל ידכ 1₪56ז+ /16%!01 הדוקפה תא רחבו

 רחאל ,וילע דלקהו 1צ6וע 10166 םשה תא רחב ,[צגזווש הדשב .85
 ןצחלה תא רחב .ביבא לת יבכמ - הלוע בוהצ - ירבעה םשה תא ,תירבעל רבעמ

 .רושיא

 לגרודכ - ביבא לת יבכמ לש הינמיסה תא רורגו ץחל ,עבצה רבכעה תועצמאב 3
 רתא לש הינמיסל לעמ תרתוככ העיפומ השדחה היקיתה .הלוע בוהצ היקיתה לא
 :אבה רויאב גצומל המודב ,הפולאה

 ה םטס+וחהזא5 - םססאוחּהז<.חזוח | = (םו

 תו6 ם08 [ושח

 -3] = 5 רוזהפה [ טוב סזַחפז'5 85

 ך |הז6זחסז 0

 ך| | םסווחוסבה 66 ווק

 לגרודכה תפולא .ביבא לתיבכמ

 הפסונש תרתוכה תחת לגרודכה תפולא טירפה 11.8 רויא

 רוזחל ידכ 110886 למסה תא רחב .6196826\1 800%תו81185 ןולחה תא רוגס
 3 רחב ,1%60686 לש םיטירפתה תרוש ךותמ .1461%63ן06 לש תיבה דומע לא
 והצ הינמיסה תא רחב .תוינמיסה יונישל בל םיש .800%זוהז48 טירפתה

= 



 1 ּ םיפדעומ םירתא תמישנר לוהינל תוינמיסב שומיש :11 קרפ

 יבכמ הינמיסה תא גיצמה הנשימה טירפת תא תוארל ידכ ביבא לת יבכמ - הלוע

 תצובק לש תיבה דומע לא שולגל ידכ רתאה לש הינמיסה תא רחב .ביבא לת

 .לגרודכה

 םסטסתפ םוזפסוסזע \צוחטסוש

 00 םססאחהוא 6ו(+0

 ₪0 0 00. םוו[+8

 !תז6זת6

 םסואח|סבב =ז66 |וקהז[

 ביבא לת יבכמ -הלוע בוהצ 4 לגרודכה תפולא .ביבא לתיבכמ |

 ביבא לת יבכמ - הלוע בוהצ הנשימה טירפת 11.9 דויא

 (8] 'מע האר) ןודעומ לש לסרודכה תצובק רתאל הינמיס רוציל לכות ,ףסונ בלשכ

 תוינמיסה וקייותי ךכ .וזה הינמיסה תא םג השדחה תרתוכל תחתמ לא רורגל זאו

 .תחא תרתוכ תחת ,ןודעומה לש תונושה תורחבנל

 !|ח+6וח6% =א!סז6ז-ב םיפדעומה םידומעה ןומיס
 תרקיב םהב ,%/65 ירתא םושירל יעצמא ךל תקפסמ 1מ%6786( 0010909 םג

 תיקית לש ילכב שומיש השוע וז תינכות .תרצוקמ ךרדב רוזחל הצרת םהילאשו

 לכ הלוכי הב הירפס וז ,ןורקיעב .95 תונולח תליבח לש קלח אוהש םיפדעומה

 קר היקיתהמ הגיצמ תינכותה לש 3 הסריג .םיצבק לא ךרד ירוציק ביצהל תינכות

 לש תיללכה םיפדעומה תיקית תא הגיצמ הניאו ,%/65 ידומע םהש ךרד ירוציק

 .תמדוקה הסריגה התשעש יפכ ,תונולח ימושיי

 לע לעפ ,תלעופ 10+01186+ 5:א106 תינכותהשכ ,םיפדעומב ךרד רוציק רוציל ידכ

 :ןלא םיבלש יפ

 :תבותכבש רתאל סנכיה ,לשמל .רומשל הצור התא ונעמ תאש רתאל סנכיה 1

 ]1 ://רעוצרצ .ת ]גס תג6.60 הב

 תינעוצקמה לגרודכה תגיל 1481וסח4] [-00108]] 1,686 לש תיבה דומע והז

 חוויד קפסמה ,ינקירמא לגרודכ בבוח לכל ןיינע לעבו ביהרמ רתא .ב"הרא לש

 .םיקחושמ םהש תעב םג םיקחשמה לע ףטוש

 ידכ /406 +0 /ש0ז65(1 הדוקפה תא רחבו תץ0ז68(1 טירפתה תא חתפ 2

 לע ץחל .(11.9 רויא האר) 466 +0 '2ט0ז105 חיש ודה תבית תא חותפל

 .רושיקו שדח למס רוציל ידכ רושיא ןצחלה



 םנרטניאל בהזה ךירדמ 2 ₪

[<]? 2 

 [*] [ח(6ו061 =אקוסז6ז או!| 6זו63ו6 3
 5חסו!סוגו זס 8 ק3ָר6 סח עסוגז

 בי/סו65 חח לו | .-בשסוו\

 ב6: 4.60% [-זסחו 48

 םיפדעומה תיקיתל דומע לש תבותכ תפסוה 11.10 דויא

 ידכ ,1ת+6עת6% ₪אק0!1ז6ח לש םילכה לגרסב /989011008 ןצחלה לע ץחל 3

 שידפתה תתיעפ

5 
 תעדושב

 2ישק םיטידפעה
0 7 

 :אבה רויאב גצומל המודב הז \/60 דומע רובע ךרד רוציק רצונש תוארל

8 ₪ ₪ ₪ 
 :בטסו68 | זומה( סח[ 8ו|

 ...300 ] ם עז

 ...םזסהחו26 [ הביסו

8 | 1 

 ( 4 !הוקסזו60 0005

 ( 3 .אווסזספס( 5018 בח 6

 63 אווסזספס[+ (=סזםסזבזוסח

 63 ![הוסזס8סו+ !חז6זהסז = אםוסזסז 5

 ב אח .ססאו תוסחו 6

 .השדחה תפסותה םע :3ּבטסזו(65 טירפתה 11.11 דזיא

 םנמא איה .95 תונולח לש םיפדעומה תיקיתב שומיש השוע 1ת+616+ 106%

 תיקית לש קלחכ וגצוי ולא ךא ,\/6ט יכמסמ םהש םירוציקה תא קר הגיצמ

 .לשמל דרוו יכמסמ םש שפחת רשאכ םיפדעומה

 !הסזה66 -ב םגו א6608כ6-ב םג שמתשמ התא םא 3

 ירוציק .הדובעה ןחלושב ךרד ירוציק רוצית םא היעב ןכתית םאסוסזסז

 .חזשו תמויסה ילעב םיצבק השעמל םה !ח(פזחס+ =אס|סזסז -ב ךרד

 םיצבק ןיבל הניב ךויש תרצוי איה ,אפופ6808 תא ץיקתמ התאשכ

 הצירמ וז תמויס לעב ץבוק לע הלופכ הציחלש ךכ ,ּדאו תמויסה ילעב

 ירוציק ,ךלצא תונקתומ ןויעה תוינכות יתש םא ,ןכל .א6180806 תא

 .וח%6זח6+ =אס!סזסז תא אלו א6180306 תא השעמל וצירי ךרדה



 12 קרפ

 עדימ עופיחהל םינונגנמ

 ,אשונ לכבו גוס לכמ עדימ םיללוכה םיבשחמ ינוילימ .עדימב תעפושמ טנרטניא תשר

 רשאמ שמתשמה תא רתוי לכסתמ רבד ןיא .תנגרואמ יתלבו הכובס תשרב םירשוקמ

 הדבועה םע דחי ,הדרוהל ןכומו ןימז ,תשרב םש יא אצמנ ול ץוחנה עדימה יכ העידיה

 לש ורדעיה ,ןימזה עדימה לש תורידאה תויומכה .שפחל ןכיה גשומ לש ץמש ול ןיאש

 ךרוצה תא ורצי ,םירבוחמ םיבשחמ לש םוצעה רפסמהו יזכרמ םיבאשמ לוהינ לכ

 המכ תועצמאב תשר יבאשמ שפחל דמלת ,הז קרפב .עדימה רותיאלו שופיחל םילכב

 .םיצופנ שופיח ינונגנמ

 ?עדימ שופיהחל ןונגנמ והמ
 שופיחה ינונצננמ
 תצעב םה
 בשחמ תוינכות
 תוצרה
 לש םיבשחמב
 ,םינוטריא
 תא םידימעמה
 ינאשמ
 בושחימה
 בורל ,םהלש
 תושדל ,םניחב
 שמתשמ לכ
 שפחל ןיינועמה
 .תשדרב עדימ

 ,שארמ ךל העודי התיה םתבותכש םידומע ויה ,תשלג םהב 69 ידומע לכ ,הכ דע

 היזיבלטו וידר תוינכות ,םיניזגמ ,םינותיע .הז רפס ידי לע םהילא תנווכ יכ ,רתיה ןיב

 תובותכל בזכאמ אל רוקמ םה ,םירבח ןיב ןזואל הפמ תושחלנה תובוט תוצע ןבומכו

 ידומעב אצמנה םיוסמ עדימל קוקז התא םיתעל ,םלוא .תשרב םינינעמ םירתא לש

 .שופיח ןונגנמ תועצמאב ,ךמצעב שפחל לוכי התא .םירחא טנרטניא ירתאב וא \

 תחתנמה תינכות - צשע6פ-ב (563ז0ה 6חשוחפ) ₪ופיח ןונגנמ

 םהיאשונו םנכות לע עדימ תרגוא וא שופס ידומע לש תורתוכ

 ךל רשפאמ שופיח ןונגנמ .םיליכמ םהש עדימה ירחא בקעמ תמייקמו

 המישר ךל ריזחמו ,(ףטפע) התליאש הנוכמה ,שופיח תשקב ןיזהל

 .ךלש התליאשב תרדגהש םיאנתה לע םינועה צעשט ידומע לש

 .ךלש התליאשה תא רידגמ התא ובו %/65 דומע לכ לא ומכ שופיח ןונגנמל רבוע התא

 תואצותה ןכ לעו ,רתויב ריהמ בושיח רשוכ ילעב םילודג םיבשחמב ללכ ךרדב רבודמ

 .םירתא ינוילימב שפחל ךרוצה תורמל ,תוריהמב תולבקתמ

 וללה םילכה המכ דע הארתו םינימזה שופיחה ילכמ המכ ריכהל דמלת הז קרפב
 .ךל עייסל םילוכי



 םנרטניאל בהזה ךירדמ * 4

 צגווסס ועופיחה ןונגנמ
 דחאכ וישכע רכומ ,"דרופנטס" תטיסרבינואב םינש רפסמ ינפל רצונש ,0

 1ח(0ז806( םגו 146186806 םג .%/65-ל רתויב םיירלופופה שופיחה ינונגנממ

 םשל עיגהל ךל רשפאל ידכ ,צ8₪00 לא םיימינפ םירושיק תוליכמ א 10706

 וילא עיגהל לכות ,רתאל ימינפ רושיק ול ןיאש ןפדפדב שמתשמ התא םא .תוריהמב

 .ת+1ק://ווווש.ץ3100.60₪ו תבותכב

 ןיב ילכה לש עדימה ירגאמל םיפסונ םוי ידמ .\65 ירתא לע ףיקמ עדימ רגאמ והז

 םג שפחל ןתינ ךא ,םיאשונ יפל םינייוממ םירושיקה .םישדח םירושיק 200-ל 0

 ושעש םישמתשמה רפסמ ,הטיסרבינואה ינותנ יפ לע .םיחנומ וא חתפמ תולימ יפ לע

 .(!) םישמתשמ ןוילימ 3 לע הלוע ילכב שומיש

 0015636 ךזתמ 800 לא עינהל ידכ
 .תבותכה תרושל תחתמש ךירדמה ינצחל תרושב 16+ 503701 ןצחלה לע ץחל 1

 .1צ61563 026 לש 1067864 56417011 דומעה לא ךתוא האיבמ וז הלועפ

 טירפ דיל עיפומ תרוקיב ןמיסש אדו ססטסחפ טירפתה תא רחב

 תא ליעפהל ןיינועמ ךניא םא .5חסש םוז6סזסזע םטאסחפ טירפתה

 :איה צהחסס לש תה תבותכ ,ךירדמה ינצחל

 תמישרל התוא םסינכהל לוכי התא | .הק:/ע.ע גחסס.ססחו

 .ךלש תוינמיסה

 .םתוא תלרטנש ןכתיי ,ךלש ךסמה בחורל ךידדמ ינצחל ןיא םא ,

 :אבה רויאבכ האריי ךסמה .צ 800 לא עיגהל ידכ צ 3100 היסיטרכה לע ץחל 2

 4 ₪6116םק6 - [861 5686ח]
 [₪ 16 למה ₪0 20947 קס זס עא וס

 | אסופי | הוק / הומה ו 06 60/0 /0

 7 תב סו? יב 1 560 | ב סו

 | 76 66%]56 ב 566 8 במק ]6 61166 סת סח 01 5 תג 6[סש

 ב בד ב רה

 ה .| רקאצס(כ!| |
 1+6ק ג 516 5גת 1

 הת סוס 0610 6 | רצ .[גמפפו - [ושאצ 11530 גם52 - 5105 נס - 2
 ל | - טפא - ךופוו * אטוצצ * שש | 1 ב . אס | = < (20 צד תתת6תו< * אזוגצננ * 6

 ו צנ | * (?0 תות + * [תוס תפ[ * ק,ד6במסהח *

 .-2] 30 = [ וטווח עסיס 610/57 ה כ / הייה כ 0 ן

 צ8חסס היסיטרכה ,א6186806 לש !ח(סזח6| 509ז0ח 12.1 רזיא

-. 



 עדימ שופיחל םינונגנמ :12 קרפ = 95

 תועצמאב ץּבחסס לא עיגהל ידכ

 !ח+6זח6% =אן!סוסו
 ,ךסמה זכרמבש רושיקה לע ץחל ,1ת16ע86+ 0%[!סצ6ע לש תיבה דומעב 1

 ...ןאכ ץחל :אבה רויאב גצומל המודב

 ב פא כסא - 4ז1!050 !ה!6זה61 = אק!סנ6ז

: 9 | 5 ₪ = 
 8806 ₪2₪1,  | 500 | ₪676:ה | 1006 | 56צ6ת [8ה016: וא

 םח 9זהֶרְס 6546 ת5]1/8 60051000

 ןאכ וא...
 !ח+6זח6% םאק!סזפז לש תודוקפה ילמס תרוש 12.2 רויא

 הארנה ,110706+ ₪4ק1סע6ח לש 7ום6 דומעה לא ךתוא איבמ הז רושיק 2 לע ןיחלת םא
 508707 ןצחלה
 םילכה לגרסב

 ,תינכונתה לש

 דומע גצוי

 הנוש שופיח

 לעב ךא ,תצקמב
 תומוד תונוכת

 םג ךל עיציש

 ריהמ שופיח

 םיאשונ יפל

 .לבהז יפד" חסונ
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 לש הרוש ךותמ דחא רוחבל לכות ,היצפואה ינצחל תועצמאבש ךכל בל םיש

 .צ 300 ןונגנמ רבכ ןמוס 12.3 רויאב .שופיח ינונגנמ

 רויאב גצומל המודב

 סי הבס

7 8+ 

 מ
 ₪ 0 67 זחו070500.60 ה

 67 תוהָבַווהח 07 8
 07 וא < 5 5%

 פחס09וח8ַ 3 598160 יק00וח8
5% 

05901145 = 6051011 

0% 8 

\0/- 
52 5 

 - כ ה ם התו

 שווו צסטה סחמההה טה(הדוסוו

 וזו

 וחוסזחשו =אסוסזסז לש 56876085 דומעה 12.3 רויא

 וליאו ,ע 2תסס לש תיבה דומע לא תורישי ךתוא איבמ 1צ56406(6 לש רושיקה

 אתליאשה תא ריבעמו ולשמ אתליאש דומע גיצמ 11686( 106% לש רושיקה

 תויורשפאב שומישה תא ךממ תענומ 1ח46ז86+ ₪א 106 לש הטישה .צ41:00-ל

 לש תבותכה תנזה ידי-לע וז הלבגמ ףוקעל לוכי התא ךא ,צ 8100 לש אתליאשה

 :ליעל הניוצ רבכש תבותכב 400 לש תיבה דומע לא רישי רבעמו 0

 ו 11ןכ://רערצרצ .ץ ]100.60 ה
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 ,צ+300 לש תותליאשה ךסמב התא וישכע

 :אבה רויאב

 : 2 [₪ םש8 שלש 0 [בל0063 6
₪ 20 6 

6% - 5 6 65 )9[+ 2 /% 5 

 פוסק | 6/ו6:ה סח | 5680ה 730055 | וו 2

 י.ש
 שמ 5 בו!

 צב ותא סת 1(. ו 6 רצ תזפמזמ ל 4080

 5680 | סת!יסוש 5 ₪ ו דש יכצ

 7 .10039/8 |+משהנ - 100% (כטס165 - טכסו19 טססו5

 ציפו בת 19033

 30815, (2גח5, 7 תושמ] 11105 21300

66 
 . בה

 1ת16ש 1. 0/0. 507 . 11111028. 1[ מזבת65. [כנס1גס םוזט6. ?]גכמפ 1(ונתתמשש
[₪ 

 .צּפתסס שופיחה ןונגנמ לש תיבה דומע 12.4 דויא

 תקלוחמה ,\/6ט ידומע לש תגווסמ המישר קיזחמ אוה :םיכרד יתשב דבוע צו0
 :ןה תוירוגטקה .שופיח תתליאש ןיזהל ךל רשפאמו ,תוישאר תוירוגטק 14- ל

 .(תויונמא) 5

 .(טנרטניאו םיבשחמ) (סווו קט(6ז5 80

 .(רודיב) 16 תת[

 .(תואירב) 116811!

 .(יאנפ) 66168(ו0₪

 .(םירוזא) 61081

 .(הרבחה יעדמ) 500181 6

 .(הלכלכו םיקסע) 3טפוה655 הח0 2600

 .(ךוניח) 50ו68(ו0ז

 .(הלשממ) (20/ זה תו

 .(תושדח) 1\סואפ

 .(רזע רמוח) 6!סז6

 .(עדמ) 6

 .(תוברתו הרבח) 500164 36 6-6



 97 = עדימ שופיחל םינונגנמ :12 קרפ

 ץּבהסס תועצמאב הירוגטק יפל שופיח

 שופיח ,תוירוגטק יפל תנגרואמה %/65 ידומע לש המישר רבכ ליכמ י/81100-ש ןוויכ

 תוירוגטקה ךרואל םירושיק ךרד הדיעצ ידי-לע השענ הירוגטק יפל 0

 .תומייקה הנשימה תוירוגטקו

 לעפ .םילשורי תודוא עדימ םיליכמה \%/60 ידומע רתאל הצור התאש חיננ ,המגודל

 :ןלא םיבלש יפ לע

 ךתוא האיבמ וז הלועפ .36610מ81 רושיקה לע ץחל ,צ 300 לש תיבה דומעב 1

 .צ 00 לש 116610מ8] דומעה לא

 .(200₪11:105 רושיקה לע ץחל ,36610ממ8] דומעב 2

 .157386] רושיקה לע ץחל ,(:0 ם411108 דומעב 3

 תומש תא ללוכה דומעה לא רובעל ידכ 6216168 רושיקה לע ץחל ,15786] דומעב 4

 .16-05816ח1 רושיקב רחב .לארשי תנידמב םיבושיה

 .(12.4 רויא האר) ךלש שופיחה תרטמ אוהש .107₪5816ז\ דומעה חתפיי 5

5 8 ₪5 ₪ ₪ )- 
 ,םשעש = סוס | [46862ת | [1006 | 56800ת 5

 5 ₪ ןא% 9 סוזי 70,000 0 ו
 \ש | | 6, פט ו א ןח

 דיסק: דס קוסת ה0?(:1 מ 16 5:151-3 0]: (101115816.:21805ב

 | יי  ןוממהש ם
 ₪8 6016 81 0 77גת00 6 35816 סת גה 161

 1294606 (9) יאו

 | .6!467053חו דומעה 12.5 רויא

 תא החנת ךלש הריחבה .עדימב ןיינועמ התא ויבגלש אשונה תא רוחבל לכות וישכע

 הסננ .אשונה תא גיצמה םרוגה לש תיבה דומעל תורישי ךתוא ריבעהל שופיחה ןונגנמ

 תודוא תוניינעמ תודבוע לש עפש דבלמ .םילשוריב לארשי ןואיזומב רקבל תעכ

 גצומה הז לשמל ,ןואיזומה יפסואמ תוריצי לש םימולצת םג הארת ,ןואיזומה

 .12.6 רויאב

 .דימ6 /1056ו1 ה <=151-36] 11156 <- 100560 חג5 101 רושיקב רחב 1



 :'טנרטניאל בהזה ךירדמ ₪ 8
 7 ------.-.-ררררדרד< 7 -------7----

 תונמואה ףגאב ,לשמל ,רחב .םיפגאה תמישרו ןואיזומה לש הפמ ךינפב גצות 2

 .זוח6ס 4[ \'וחש רושיקה לע הציחל ידי לע הפיה

 לע ץחל .תונמוא תוריצי לש תונטקומ תואמגודו םיפסואה תמישר לש ךסמ גצוי 3

 :אבה רויאב םגדומכ ךינפב גצות תלדגומ הנומתו תונטקומה תונומתה תחא

| 

 לארשי ןואיזומ ףסואמ הנומת 12.6 רויא

 תרבע ,בל םיש ילבמ ,צ 4800 רתאב התיה ךלש השילגה תליחתש בל תמש יאדווב
 שופיחה תאצות ,ךכ .רושיקל רושיקמ רבעמה תועצמאב לכהו ןואיזומב ךרדומ רויסל
 ךתוא הריבעה שופיחה תינכות אלא ,רשקתהל רומא התא הילא תבותכ התיה אל
 .//60-ב ליעי שופיח והזו השילג לש התועמשמ וז - ךצפה זוחמל

 3ּבהסס תועצמאב החתפמ תלימ יפל שופיח
 0 נמנמ8 :חתפמ תולימ יפל שופיח רידגהל ךל רשפאמ םג \/|וסס
 למ . ,םא קוסזסז לש שופיחה תביתב וא ,+ 3:00 לש תיבה דומעב 1

 א דלקה ,יוסינ םשל .568ז61 ןצחלה לע ץחלו אתליאשה הדשב
 .חונמה הלשממה שארל /60-ב תויוסחיתה תולגל ידכ זגות

- 



 -ר

 99 ₪ עדימ עופיהל םינונגנמ :12 קרפ

 :אבה רויאב גצומל המודב תודחא תוינש ךות תוגצומ ךלש אתליאשה תואצות

 3 1 ססאפסה | נק // 0 קיווה ? - +ך

 חמו: 17 | \גר ספ (2סו? ן כר וצסור א 560 ] טססמ 5

 סט 51 גבת <סתבנתבק ץ פל 12ג1גענתש 166% 0.

 עב גסס 62916809: - צ 3 הסס 5105 - 1 ]!ב\/ 513 60 ג

 רצ" תסס 5

 כת מז+2 םרזמ סר 3/001516+ 3 11515: 13 (5=תזסנ ]5 ס6\צנ 62135516 ל 00 צץ 65: 801, 1 עסז

 6 קוסחה|: 6?סוגת!ת65:151861:1160 גת 0:013:13ע6ת!5: ץ ע2תּב\ 1%8]יות'5 1263!

 צג סס 35

 ךינפזת655 הת 12 סת סמו (2 סמק תג 13 005 7 1165 15 1010 פד

 21593| 00 סח

 ל"ז ןיבר קחצי תודוא צּגחסס תתליאש לש תואצותה 12.7 רויא

 האצותה תא .רושיקה לע ץחלו ןיבר קחציל ןורכזה םובלאב רחבו הטמ יפלכ לולג 2

 תורישי תשלג ,םדוקה שופיחב ומכ ,בוש .12.8 רויאבכ תוינש רפסמ ךות הארת

 רוזחל דימת לכות ,אצממב ןויעה רחאל .אצמנש רתאל שופיחה תואצות דומעמ

 .רחא רתא ןוחבלו 386% ןצהלה לע הציחל תועצמאב הרזח

 .המוצע הלקה איה שופיחה תואצותל רוזחלו אצמנש רתא לכל סנכיהל תורשפאה

 לכות ,תאז םע .ריינ תסיפ לע שופיחה תואצות תא ךמצעל םושרל בייח ךניא

 .דימת וילא רוזחל לכות ךכו ,הינמיסכ שופיחה תואצות דומע תא ןמסל דימת

 51< 16120026 - [!1 וגה /\!!כוגזפ]

 תא [0₪  עש> 40 9097: קוסהנ י606וק עטי יס

 צ23:]112 1לב]כות < 1116 606
 4\]וכוגנהב

 5 45 זוומ6 2065 סל , 6 60 תז!םט6 סט 6701715 10 67
 ם1וט6 (116 תנ6תנסז ל 0 116 1316 זותמ6 1/1567
 ו ו רה
 01 קאזט65 06קוטזותַק ]6 6ט6ה15 1]וב+ 0110466 6
 ב55ב55!תב1וסמ < 116 קבו16ז!הק 01 1166 טע0צ]6 66

 םז ז6 !טת6ויב] םחא 16 תנסט!הק 506661165, הח0 ]6
 066 6ז10110ת8] 65056 01 1[ 060016 01 15176] =
 דב
 ו ו דד

 . [בח6 1] סש6ז 15161.

 76 (<0 גג זמ< נס ב !ש6 ,4כונזמ ב5 קטכ1ו60]5 ו
 סו תו כ

 16 שש, םוג] וז 60תזב|ח5 124 קב65 0[ טח(סזק6וזמט6
 קוסזט 5 םת4 טעז|ז!תש-

 ל"ז ןיבר קחציל ןורכזה םובלא 12.8 רויא



 םנרטניאל בהזה ךירדמ ₪ 0
 = --י- רב. -8%800800800686000000620000 0608800000 0000000000 רה

 צּגבתסס תועצמאב התליאשה תרדגה ןודינע

 ו .התליאשה תרדגה תא תונשל םג ךל רשפאמ 0

 לע ןיוצמה רושיק אצמנ ,שופיחל חתפמה תלימ תא דילקמ התא הב ,טסקטה תבית דיל

 גצומל המודב האריי שופיחה ךסמ .הז רושיק לע ץחל ,(2קזו00ת הלימה ידי

 .12.9 רויאב

 | ל

 860% !שוי6 | פוס | הופנה  וסח5 566 ה [90003 [לחע שי ו רוש שורש קם מ
 || 4-5 אוק יי וס 00/60 ו

 ות המ ופונתָא6 שס( ינתות ַק ת6 אצענ (36818150 סע 60%66)

5 56 

 5600ת 8 ?4מסס| 07 26ה61 05 ה

 ות סחוע חי עאוותַא5 44464 םינהתַק ות מפ [3 ך

 ותא 115 151 60[
 47 4116821 סחט סט[ 1:6 גץ (00016מ ס)

 ₪ 41 50ץ: (63!000 ב4)
 2091061 א6ץב ןס 6
 ₪ טטנוהתפפ
2 00 07 

 םוצקוףץ 5 +] 5וגתַקְפ קיז סָק*

 00 5+בנו: ג קת

 ןשי .1ופ/ עפ - [תוגסז 5471 - <? תנאאז - 121201 - [-טנטנ - [ם/לעשא - גג! - 9116 - [ג10

 צ8חסס לש תויורשפאה תרדגה 12.9 דויא

 :ןה ךינפל תודמועה תויורשפאה

 .חתפמ תולימ רפסמ יפל עדימ שפחל *

 םילימה ןמ תחא קר רשאכ םג אצממ ביני רשא יפילח שופיח רידגהל לכות
 .שופיחה לש לדחמה תרירב וז (א6ץוצסז61 סז א6ץואסז02) העיפומ

 הבושת איביש (א6ץואסז61 806 %6ץואסז02) רבטצמ שופיח רידגהל םג לכות תא ןמס רבטצמ ל : -/ ' שופיח תרדגהל
 םילימה יפל שפחמ התא םא ,המגודל .תועיפומ םילימה לכ םא קר תיבויח היצפואה תביח
 לש וא 518: הלימה לש עפומ - לדחמה תרירבכ - שפחמ ]100 ,5(םז 1ז6א ועץ

 התא םא ,םלוא .םיאתמ בשחנ הלאה םילימהמ תחא ליכמה רבד לכ ;!ז6% הלימה

 9 7 תורוהל תנמ לע ,םילימה יתש תא םיליכמה םידומע קר ,5ו8ז הפ( 176% יפל שופיחה תא עצבמ

 ד 1 ל
 מ םהב םיעפומ קר םיאצמימב לולכת הנכותהש ןיינועמ התא םאה רידגהל * 6-0 תלי

 לכ .הלימ ךותב תזורחמ איהשכ םג וא איהש תומכ העיפומ חתפמה איה שופיחה
 ננ הלימ םישפחמ ונאש ונרדגה אל ז80\ח חתפמה תלימ רחא שופיחב תא ןמס 1 המלשה הלימה
 ו 80106 ו-ל םיסחייתמה םירתא םג אצמת שופיחה תואצות תמישרב היצפואה
06 6 
 .(םימוד .ע/סז5

- 



 ן01 = עדימ םופיחל םינונגנמ :וכ קרפ

 םיאצמימ 100 איה לדחמה תרירב ,םירזחומה םיאצממה רפסמ תא רידגהל +

 ךראי שופיחה ןכש ,ידמ לודג רפסמ תרדגהמ רהזה .20 לש תוצובקב םירזחומה

 .שולק םיאצממה םיב ךילגרו ךידי תא אוצמל לכותש יוכיסהו בר ןמז

 לע שופיחה םוחת תא רתוי רידגהל לדתשה ,תואצות לש בר רפסמ יופצ רשאכ *

 .תויורשפאה רפסמ תא ומצמציש תורבטצמ חתפמ תולימ רפסמ ידי

 שפחמ התאש ךל עודי םא .שופיחה םוקימ תא רידגהל לוכי התאש בל םיש +

 תחתש ₪811 /40:07655 היצפואה ןצחל תא רחב ,ינורטקלא ראוד לש תבותכ

 .חתפמה תלימ תרדגה תבית

 ו. +6005 ועופיחה ןונגנמ
 ידי-לע קזחומ הז שופיח ןונגנמ .1,605 אוה טנרטניאב ףסונ ירלופופ שופיח ןונגנמ

 .גרבסטיפב 628776816 [[6|]סה 1)הועסזפוץ

 ממו

 םג לכות .114(ק://אחשוע.1ע608.608 :האבה תבותכב 1.608 תא אוצמל לוכי התא

 .[ח+6ז-ח6+ [!5א 100 וא 1צ615686 לש שופיחה ךסממ תורישי וילא סנכיהל

 חתפמ תולימ לש שופיחה ןונגנמ ומכ דבועה ,דואמ לודג עדימ רגאמ אוה 5%

 .(12.10 רויא האר) צ/ 3100-ב

 .צ8800 לש הלאל דואמ תומוד התליאשה תרדגה יונישל 1.608 לש תויורשפאה

 דומע תא תוארל ידכ ,חתפמה תלימ תבית דילש (02₪5+0ז0 80876 רושיקה תא רחב

 .אבה דומעבש 12.11 רויאב גצומל המודב הארנה ,תויורשפאה

 ]| וכ / /ישתא 4 60

 וא סת מעש !ס צוו 5

 ן- מ ו ו ה רה ה .'''א''פ'פטו'טטההההההההההההההחש

 15 הזו בקוח שצצחסז6
 0 06+ [+ שו!!! 46+ עס.

 חס א/שס -] ו[ 64% | + 65ו00ו 569760

 . דסק א 1 5% = טז ן
 161 דמם" 20

 את 016 7 דסק 2% 8664 046 ]
 צפש! 1.תכספ 51% 1 1ת

 1ת515ב1 וגס!62 8תו3 תשואצ וואי ₪ 50065 | קס כו 4 [

 (2 05% תאויל ?גתופשת
 עטו ד 0116ואצ סת א | הב 1 4 א 1 :.]

 1605 לש תיבה דומע 12.10 רויא



 טנרטניאל בהזה ךירדמ ₪ 2

 1 00 | 7/0 -] וצו

 0 ד

 605100126 ץסטז 5668

 [ דפ 4ך ו
| 56 1 
 דסק 5% 5 |
 5698 לקטסהפ | ה 6 08] ] |

 1ס00:6 56 ="

 תוקע פסח [10 608 פס

 3!בח₪.ע0 1620085 =

 הצליח

 1605 לש שופיחה תויורשפא 12.11 דזיא

 התפת םא .צ 31100 לש ולאל תומוד ןה רומאכו ןמצע דעב תורבדמ תונושה תויצפואה

 םאה תויחנה תתל לכות ,562ז-0 0001085 - שופיחה תויורשפא תרדגה תבית תא

 :12.12 רויאב גצומל המודב חתפמה תולימ לש קלח םימאותה םיאצממ ריזחהל

 | בחע (סזח (0) -]

 חו0(8ה 3חע ו6וזח (0ח)
 חו3101ו 2 טז
 חו8ז0ה 3 שזז
 חה( 4 ןח
 חוה(סה 5 5
 חוה(0ה 0 (טזח5
 חה( 7 טז

 ₪610 זו:

 | ץ605-ב שופיחה תויורשפא תרדגה 12.12 רויא

 ה|+ּ\/ו5% שופיחה ןוננזב
 תרבח ידי לע להונמו קזחותמ .רתויב םיליעיה שופיחה ינונגנממ דחאל םויכ בשחנ
 לכ ,לשמל ,ךכ .םירחא שופיח ינונגנמ םע רושיקב ודוחיי .%8:1216] הלודגה םיבשחמה

 וז ךרדב ..1848/\8(41-ל רושיק דומעה ףוסב לולכת 300 שופיחב לבקתש הבושת
 .םירחא םיבר שופיח ינונגנמ לש הבושתה ידומעמ הז ןונגנמל סנכיהל לכות

 ךל תרשפאמ ולש תללכושמה םיסקדניאה תכרעמ .רתויב ריהמל םג בשחנ הז ילכ

 אוה הז ילכ לש ףסונ דוחיי .התליאש לכ לע טעמכ תוינש רפסמ ךות תובושת לבקל

 רפס ךשמהב תורקסנה) טנרטניא לש ןוידה תוצובקב םג עדימ שופיח עצבל ותלוכי
: 

 יפל
 א ןהבו תוצובק 16,000-מ הלעמל לש הקירס תורופס תוינש ךות עצבלו (הז
 .םירמאמ

- 
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 וא םירחא םינונגנמ לש תובושתה ךסמ ךרד 15/\1+8+ג-ל סנכהל לוכי התא

 .ת4+ק://וצוצ.21.60(271512.6101(41ת1 :תבותכל הרישי היינפ תועצמאב

 :אבה רויאב גצומל המודב תיבה דומע גצוי .ליעל הבוקנה תבותכל רבחתה 1

 2(1) 1לאשו | חכ / < 8 תימוב 905 0
 7 ]ור 07 | < [[ אש פיצה ] א | 5056 |

 350816ה [0 965 = ] ה [2ו8ק!םע !!יס [ל0!!מ |[ ה פוםת05/4 סח =
 יפת( |

 זמ 10 ! הנ ףד שוכדכפ !חפז 513 ופיזה .ץ%צל ששה ואיזה הכד, ישיזח כ וס ז=יש ופזופופ יח םטתאששה וע שמ "סה

 םטזסספהה \0505: וז !(8ע/ו568 םטזסססו
 תופעה ₪ החסשש וח 14 טחַרטבְח65, 800 95וסז 5וח00 וזפ סח ץסטז 508 ס[ וס /או!החוס]

 הוז וז דס
 וו דע עפ ל ענב 5לה 33 זה וו סח סטו 2

 ה אל :\לכז < 465 סח .=סז סח!ע 520 65 , ו [!צנ 5070 !06 חרכי
 8 חיוב מ 038 ]זץ ו, !0שכ '(. 3 סטע

 הוו חב 1.05 66 ?-לבו| פסו זס כ |היינזחסז - !0 1055

 צוסוז ד 5 5155 סו 3 31 זוז
 מכ דפו פח סי צי בחסס 025 5'1 052 ככ שכור

 ,:21 ע] = ןח / חיו שו

 4וז8/1818 לש תיבה דומע 12.13 רויא

 תא רידגהל ,תחתפנה המישרה תבית תועצמאב ,ךל תורשפאמ שופיחה תויורשפא

 :אבה רויאב גצומל המודב ,ןוידה תוצובקל וא \/60-ל שופיחה

 56בז6ה |וחפ פס .*| בח [ופק]

 שופיחל תורישה תרדגה 12.14 רויא

 רושיקה לע ץוחלל לכות ,ךל םיקיפסמ םניא שופיחל םיליגרה םילכה םא

 םדקתמ שופיח תרדגהל חיש ודה תבית חתפית .דומעה שארבש 4
 :אבה רויאב גצומל המודב

3 
 [ ו והמנ ןמבמב .[6 ה
 ג |-

 רח
 ויו ו וישו

 30 ז6ה |תסיפם *] ה [2:5ק!םע !הס !1050!!מ |יח 5ומת40:0 =סוחו =
 .50106ווסה הפה + 210050 ומ 4/1 1 חוב = (תזווכ, סה. ואכז , אז: הא)

: ּ : 0 
 515 !1מ האו רט (2ה!טזומי (2ס6טההפה5 6סוהוכו הורה 555 שעכו45 שו! שי 15161 וז

 3 ל 2 ש < .

 108 ] ו בב 5 216

 ו 7

 ת|(פ/ו8%8 לש םדקתמ שופיח תרדגה 12.15 רויא



 טנרטניאל בהזה ךירדמ = 4

 .הרדגהל םיינאילוב םייוטיבב שומיש ךות ,שופיחל תויחנה רידגהל לכות תעכ 4

 גצומכ אוה הרדגה ךסמ .ביבא לת יבכמ לע עדימל שופיח ונרדגה האבה המגודב

 :רויאב

1 
 0ז6ה |ןיחפיסס .*] םח4 (כו8ק!בע !תס [5|3680 |:ה 52060070 =

 06!50|וסה (2זו!סזו8 = 25855 שמ 0/3 0550 5ץהיפ> (אאס. סא. אסד , ושח)

 | ₪564 661 854 םעגש ב

 14050! ב האוס (כזווסזוה . 2ס6טהינה ב 60 חוה רב [9355 וייכו5 שוו!| םיכ !ו5050 1%

 רנו =

 ב ב 59 216
 .ףטמחוא ומת 0:0

 28/1818 לש םדקתמ שופיח12.16 רדויא

 :אבה רויאב גצומל המודב ,ךסמב תוינש רפסמ ךות תגצומ שופיחה תאצות 1

 | .\ ססמוצשה | תק // יי ₪ פיהמ 9 04 ₪ 009/60 לכד שלחה 6 ייל פי סשה של 65 נובי 9 0 הופ 6 3028/3051 < -+
 רש 7 |[ ו 7 | | טס | 505-5 ]

 שוו4 ודרתל דו

 וסחומ 35-03 חקייסב 01 !3ז86 1005-05 [4שבומז 3[
 בר 56 35 3 ב 15738!ו 560308 81

 האכהתסט 6 :ז/כט 60-23 סוד בם תנו - 5-20 3א - 25 טע שמ

 תו מו ה ₪ פוש דפ |59 |53 שמ 18015 - 6!וסא מפ ב6 9% 75 2608 05 - 1 ובה - ₪(2(:תוגו 3-4 .
 תו מוס שבב או 1 (1) 0909 5 - 5

 תק /5(שכע ת3ּי/3 30 ו/ חוב 5 24:16 חשה! - םיעס 2% - 18 20 מ

 דש אומ66ת סו 118118 סח
 מ !וסחימ ₪85 (-( 6680 1308 | [ כ 54 50087 1 58זה | !5738) | 2553 זס ו[ !ת:5 בפ פח[

 1 ז4ט30 |33 ]סה 13 באח +/35 םיכזזסצעט< וכ 18 קיס
 6 285 סח 0/0550 07 7.192/ו0שט א תו - 50 3 - 1500 5

 ביבא לת יבכמ לע וו8\ו8\8 לש שופיח תואצות 12.17 רויא

 הארנ הז ןושאר טבמב .םימיאתמ םירתא 400-כ ואצמנ ,רויאב האור התאש ומכ 6
 וא הפיח יבכמ לש םירתא ורזחוה יכ הארת ,המישרל סנכתש רחאל ךא ,םזגומ
 .ביבא לת יבכמ דגנ םיקחשמה תואצות ורכזוה רתאב יכ קר דירדמ לאיר לש

 וז ןורתיה .הנורסח תא ןהו תינכותה לש הנורתי תא ןה המיגדמ וז הדבוע

 לבקמ התאש אוה ןורסיחה ךא ,רצק ןמז ךות תוסחייתה לכ אוצמל תורשפאה
 .בר ןמז תלזוג םייופינו םתקידב קרש ,םירתא לש הכורא המישר

---- 
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 12.1 הלבמ
 שופיח ינונלנמ

 ?ףידע שופיח ןונגנמ הזיא

 :םיחנמ םיווק רפסמ ךל ירה ,ףידע שופיח ןונגנמ הזיא טבלתמ התא םא

 צג800 תא הסנ ,אשונ יפ לע הרדגהל ןתינכ ךל הארנש רמוח שפחמ התא םא 1

 ./41+81/15+3 וא 1,ץ605-מ רתוי הברה ריהמו רתוי ןטק אוה .הליחת

 ,ץופנ ונניא אשונה םא וא ,גולטיקל וא הרדגהל םישק ךלש שופיחה ינותנ םא

 ירגאמש ןוויכ ,רתוי תובוט תואצות ללכ ךרדב םיחיטבמ ,15/\41+3+ וא 68

 תוצובקב שופיחל ןיוצמ ףא 8/15%3(41 .צ 4100 לש הזמ םילודג םהלש עדימה

 יפלא לבקת תרחא ,התליאשה תא בטיה רידגהל ךילע ,תאז םע .ש86₪6+ לש ןויד

 .תירשפא יתלב המישמל הקידבה תכאלמ תא וכפהיש תובושת

 לשב ןורתימ תינהנה 4168/18( יבגל םג ןוכנ 1.608 יבגל רמאנש המ ד

 .הלש שופיחה תוידוסיו הברה התוריהמ

 .תירבעב שופיח ינונגנמ רפסמ םימייק תירבעב שנופיח ינונגנמ

 רידגהל ךל םירעפאמ םקלח .תשרב תירבעב ןדה 24 קרפב וגצוי ולא

 .ךרובע םיחנומה תא םימגרתמ םהו תירבעב שופיח

 םיפסונ ענופיח ינונגנמ

 ינונגנמ רפסמ ןלהל ,ךיכרצ תא םיאלממ םניא ,41+81/1818 וא 1.605 ,+ 3100 םא

 :תוסנל לוכי התאש םיפסונ שופיח

 תבותכ טשופיה ןונגנמ

 תו(ק://וצרורש 60-10 .60 ה 60 0ז8ש|סז

 ו( ://יערוץ60-2.110566% ב !ח(0566%

 תק ://רצוערצ .תג6ק .60 נועץ צסש 10075 (2100ו8| ששש\\צ

 צץ 6|!סוש 5

 ת11ק://צרעש .6] מ 6+.ם6+/56 1-6 11 (8|3אע

 תו(ק://ץעשורע .65.6010120 0.600 \שששצשעץצ

 ע/3>(60ש/!6ז-
 תקינכטב שמתשמ אוה ,605/,1 ומכ .וז הצובקב דיחיה "יטובורה" שופיחה ןונגנמ והז

 םינותנה ירגאמ תודוא עדימ טקלל ידכ ,םירחא טנרטניא ירתאב תרקבמה שופיח
 םידומע ,טנרטניא ירתא לש ידמל ףיקמו לודג םינותנ רגאמ הקיפמ וז הקינכט .םהלש
 .עדימו
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1 

 שופיח ןונגנמ והזש קפס ןיא .דואמ לודג להקב ראפתמה ,ירחסמ שופיח ןונגנמ והז

 לופיט ;לודג ירחסמ עדימ רגאמ) םיירחסמ םישמתשמל רתוי םאתומ אוה .דואמ קוסע

 תועצמאב (םולשת אללו) תורישי ויתורש תא לבקל ןתינש הזב םג ודוחיי .(ריהמ

 .ןא 106 וא צד 6

 אאסש [06ז'5 (כו6ו8] ץ/שעעע ץ6/!(סשש 5
 אוה .זצאש טעט/ שש צץ6||סש 28665 לש תנווקמה הסריגה אוה הז שופיח ןונגנמ

 .דואמ ןווגמו ףיקמ עדימ רגאמ ול שיו \/65-ב שופיחל קר דעוימ

 63/3אץ/
 והשמ קפסל הסנמ אוהו רתויב םיניינעמהמ דחא אוה הז שופיח ןונגנמ לש תיבה דומע

 .ולש תיבה דומע תוכזב ,ידמל ירלופופ הז שופיח ןונגנמ .דחא לכל

 /עעעעעעע/

 ינונגנמ יבוטמ דחאל בשחנ 0031, ש/זפ₪ שמת שת[ לש תובית ישאר

 ותרזעב לכותש איה הלודגה ותלעמ .ודרולוק תטיסרבינוא ידי לע להונמ .שופיחה

 ינונגנמ בורב ומכ 10-20 לש תוצובקב אלו תחא תבב םיאצממ 5000 דע לבקל

 ךירצ ךניא .הירחא האבל תחא הצובק ןיב ברה הנתמהה ןמז תא ךוסחת ךכ .שופיחה
 םיפסוותמ םהו דימ ךילא םירבעומ םיאצממה ןכש ,בר ןמז שופיחה תואצותל ןיתמהל
 .ךשמנ שופיחה דוע לכ

 :הז ןונגנמ לש ךסמה גצומ אבה רויאב

 109] \.סס סה | לייחס 65 00100500 63/0 +]
 \/8ו'5 \67 | אח ' 07? | כ 6צו\וחםווסח< | 656868 | 06 | 6 |

 251 36% ס1+1ש ץצספ '94 - 1365 \ ב1630 31 410. (01!צס 10 עץ

 ₪ 1תַק 3,000,000 5',81)1 60 2,000,000 [015/דת0 מ(]ג-
 דתצטרג6םסת5, 126תתנטסמ5 , 23165, 91165 60 א 1

 רע סדז אא -- 666% סו (רופ ט/5'666 *סש 15985 6 5.

 ₪ סט םזסה 8|| \) 5 ך

 ו |

 ם. 0 - חוסוסה םחע %6עואסז0 ]=.  [5000 חוו -|

 165 סצ 615: |[

 סוסה 6

4 777 00
07

 בע [הס קח 

 \שצשצתא-ב שופיחה תויורשפא 12.18 רויא
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 הקיפרג יצבוקב לופיט

 זה(
 =אסוסזפז
 3.01 הסרינב

 טעמכ תלפטמ
 ינוס לכב

 םא .םיצבקה

 דקבמ ךניא

 ,םינידח טירתאב
 יכ תינהל ריבס

 לכל קקדזת אל
 תפסונ הנכות

 1ה16שם6+ א1096ז ,םימדוק םיקרפב ונרכה םתוא ,%/65-ל םינפדפדה ינש

 בור תאו \/65 ידומעב םיאצמנה םייפרגה םילמסה תא גיצהל םילגוסמ ,1צ6156406-ו

 םיצבק ללכ ךרדב ,ולא םידומעב שומיש השענ םהב ,הקיפרגה יצבוק לש םיגוסה

 .(1ק00 םג םיארקנה) .18562-ו 61 תנוכתמב

 הקיפרגה יצבוק לש םיגוסה לכ תא גיצהל תלגוסמ אל ףודפד תינכות ףא ,תאז םע

 גיצהל הסנמ התא רשאכ .טנרטניא ירתאב שומיש השענ םהבשו ,קושב םילבוקמה

 אוה ,הזכ הרקמב .הרזע שפחמ ןפדפדה ,ןפדפדל תרכומ הניאש תנוכתמב יפרג ץבוק

 ןה ולא רזע תוינכות .הזכ ץבוק גוסב לפטל תלגוסמה תרחא תינכות לש הרזעל קוקז

 םיפסות וא (116]כ6ת 8קק]681/0/:1מ5) רזע ימושיי ,םיירקיע םיגוס ינשמ

 .(>1ט-1ח5)

 ץיא .יאמצע ןפואב לעופה זירז ללכ ךרדבו ןטק םושיי - רזע םוצניי

 ןיאש תנוכתמב ץבוקב לקתנ ןפדפדה רשאכ .ןפדפדה לש קלח אוה

 רזעה םושיי .רזעה םושיי תא ץירמ ןפדפדה ,הב לפטל לגוסמ אוה

 רושיק רוציל ךילע אהי ללכ ךרדב .ותוא גיצמו ץבוקה תא חתופ

 אוה וב יפיצפסה םיצבקה גוס ןיבל רזעה םושיי ןיב תונולח תרדגהב

 .לפטמ

 ןה ןתנקתה רחאלו ןקקתמ התאש תויאמצע תוינכות - םיפסות

 תוימינפה תולוכיה תא לידגמה ןפדפדה לש דרפנ יתלב קלחל תוכפוה

 רזע ימושיי רשאמ רתוי םינטק ללכ ךרדב םה םיפסות .ןפדפדה לש

 ץרמ טושפ התא ,םרידגהל רתוי לק םג ללכ ךרדב .רתוי רהמ םיצרו

 .םתוא הניקתמה תינכותה תא
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 ₪ ככ

 גיצי ןפדפדה ללכ ךרדב ,ןימז וניא הקיפרגב לפטל לגוסמה ףסות וא רזע םושיי ףא םא

 לפטל ןיינועמ התא בשחמב תנקתומה הנכות הזיאב ןייצל שקבתת הב ,חיש וד תבית

 לכות ונממ תשרב רתא שפחל דימת לכות המיאתמ תינכות ךל ןיא םא .וז הקיפרגב

 .ךשמהב ןודנ ךכבו ,םיאתמה ףסותה תא דירוהל

 תויהל הלוכי 6סז8!סא גש! תמגודכ הקיפרגב לופיטל תינכות

 ןמז הכירצמ וזכ תינכות יכ רוכזל ךילע ,םלוא .רזע םושייכ תרדגומ

 ,תשרב השילג בגא הב שמתשהל ץלמומ הז ןיא ןכ לעו ,הניעטל רכינ

 .ףסכ ךל הלוע הקד לכ רשאכ

 םייפרג םיצבק לש םינוש םינוס

 ירתאב תרחא וא וז הרוצב םיעיפומ םייפרג םיצבק לש םינוש םיגוס ,רכזוה רבכש יפכ

 13.1 הלבט .ומש לש תמויסה יפ לע ץבוקה גוס תא תוהזל דימת לכות .םינוש 65

 :םהב לפטל תולגוסמה תונכותה תאו םיצופנ רתויה םיגוסה תא תטרפמ

 13.1 הלצש
 לופיטו הייפצל הנכותה תמויס ץבוקה גוס תיצבק ינזס
 ייל
 םילבוקמה םינפדפדה לכ 0|= | זבקחוס חס םימושייהל
 : םהב לזפיטל

 קּבוח+ 5חסס זס סחר[

 םילבוקמה םינפדפדה לכ 406 | נסוחז קחסוספזהקחוס

 קּבוחז פחסק חזס =אקסח5 (כזסטק

 (נק=0)
 3וח+ (רייצ) םשק | 5-הּהקק60 6|1 !סזחו ה[

 קהוח( שחסק סזס תויביס תפמ ץבוק

 קּבוחז פחסק סזס ך דהז88 - ד טס\/ופוסח

 קבוחז שחסק זס קוס /\3סוחזס5ה (573חוס

 בוח+ (ק8וח1 םזטפח) (עבצ תשרבמ) רייצ 6% עבצ תשרבמ ץבוק

 קבוח+ 6חסמ זס

 םיטמרופה לכב לפטל תעדוי ג1+ 51:00 ?+0 תינכותה ,בל תמש יאדוובש יפכ

 ,רחא טמרופ לכל דחא טמרופמ םיצבק םגרתל תעדוי םג תינכותה .הלבטב ורכזנש

 .קושב םימייקה םיטמרופה לכב טעמכ לפטל תלגוסמ איהו
 ןכו ,טנרטניאמ הדרוהל תנתינה תיפותיש תינכות איה 281ח+ 51:00 0 תינכותה

 לכות ,95 תונולחב שמתשמ התא םא .תיפותיש הנכות לש קפס לכ לצא הלבקל ןתינ

 רתאב הנורחאה הסריגה תא דירוהל
: 4 

 +0 // אר -ר/1 10595.0 מ 3 0/0010

 ץת--



 109 = הקיפרג יצבוקב לופיט :13 קרפ

 הירפס עובקל שקבתת .המש לע ץחלו הלבטב תינכותה תא אצמ ,רתאל רשקתה

 ץווכמ ץבוקכ רמשתו ךילא דרות תינכותה .רשאו רחב ,ךלש בשחמב הנכותה תנקתהל

 .05041.21ק היהי ךלש בשחמב ץבוקה םש .217 גוסמ

 .561ש הדוקפה י"ע הנכותה תא ןקתהו 7 קרפב תדמלש ךרדב ץבוקה תא סורפ רשאב עדימל
 תוינכותל
 םיצבק תסירפל
 //60-המ םייפרג םיצבק תדרוה ןייע םיסוחד
 6 . .56 דומעב

 ןכ תושעל לכות ,הרמשל ןיינע ךל שיש הקיפרג הלגמו \/60-ב שלוג התא רשאכ

 ןחלושל ירוקמ טפט תנכהל ,ךלש םיכמסמ רויאל תוקיפרגה תא לצנל לכות ךכ .תולקב

 .ולאב אצויכו ךלש הדובעה

 :המגוד ןלהל .ץ/69 ידומע ךותמ םייפרג םיצבק רומשל ךל תרשפאמ 6

 1+://יאוצ .תגג66321.60.1] לא רובע [צ6686806-ב 1

 :אבה רויאב גצומל המודב ,ביבא לת יבכמ לסרודכה תצובק לש תיבה דומע והז

 12 = ומ = | ויה // הדיוה ₪5 0 50 0/0 / - ;ןוע

 שו || 7 | 0 השות | 2554 | 5 | <יח45 |

8 

 נב ב ד:
16 

 ו 1]-
 :- ן-ר ו וט

 א\ת טחס[68| 6

 ביבא לת יבכמ לש תיבה דומע 13.1 דויא

 | ךסמה זכרמבש הקיפרגה תא רומשל ידכ .ןודעומה למס תא הארתש דע הטמ לולג 2

 / גצומה טירפתה .הקיפרגה לע תינמי הציחל ץחל ,(רודכה תנומת םע תאז)

 :עיפומ 13.2 רויאב

 םבסא

 ו

 יושע |36 ((סזו.0ו0)

...34 06| 6 5 

 50( 45 \/3||ןקהסז

 13.2 רויא 6 ססע !ח306 1 ס63(וסח

 ךצ4/1581גסה 806 116 ץפקומה טירפתה 00 800%
 46150806 לש תופת 5 הס(
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 58/6 48 חיש-ודה תבית תא גיצהל ידכ 6 1886 5 הדוקפה תא רחב 3

 :אבה רויאב גצומל המודב 615086 לש

 ו ינ ?[>]

 1 5 5 :ב רנסוש

 | 'ך סוושסוא

360 [ - 

 5 ₪ = (*ַףו) | :גזפכ רומש לווניב |

 .א6%50826 לש 586 48 חיש-ודה תבית 13.3 רויא

 לע ץחל ,תרחבש רחאלו ותרימשל לולסמה תא וא ץבוקה םש תא תונשל לכות

 .ךלש בשחמב ץבוקה תא רומשל ידכ 586 ןצחלה

 תמגוד - תיפרג הנכותל ץבוקה תא ,תשרל רשקה קותינ רחאל ,ןועטל לכות שו

 .הנכותה תא ריכהל דמלתש רחאל ,ךנוצרכ ובצעל לכותו קזוח+ 5107 0

 תיפרג תינכותב "לופיט" רחאל דרוהש רויאה 13.4 רויא

 6!= תקיפדנ תגנצהל ןפדפדב שמתשה
 ןפדפדה תא לצנל דימת לכות ,621% יצבוקב לפטל תעדויה תיפרג תינכות ךל ןיא םא

 :גיצמכ

=. 
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 הדוקפה תא רחבו תומישמה תרושב (51811) לחתה ןצחלה לע תינמי הציחל ץחל

 תועצמאב התע הז תרמשש 61% ץבוק תא רתאל ידכ רייסב שמתשה .רייס

6 

 תונוכתל תמרוג וז הלועפ .הלופכ הציחל וילע ץחל ,ץבוקה תא רתאמ התאשכ

 ץבוקה גוסל ךיישה םושייה תא ץירהל \/ומ6סש8 לש םיצבקה ךויש

 תרמשש ץבוקה תא ןועטלו - 1ם(6זת6+ צק!סח6* תויהל רומאש - ₪

 :אבה רויאב גצומל המודב

 | יו

= 8 
 םש% - סשה [וסה6 | 5680

 םינפדפדה בורב שמתשהל לכות ,וחזסזח66 םאמ|!סזסז ךל ןיא םא

 תורישה תינכותב שמתשהל לכות .םשוח ץבוקל 6! ץבוק :רימהל ידכ

 םשב =דק רתאמ 8וז2סחומ.2וכ ץבוקה תא דירוהל ידכ =דש-ל ךלש

 ./סטס/חו5005/תווסזס/שוח3/065א000 הירפסב אצמנ אוה .6 3[

 .586 /48 הדוקפה תא רחבו 116 טירפתה תא חתפ ,1מ1676% 71069 -ב

 .1זחו3ק (*.31/1>) טירפה תא רחב ,54%6 85 76 תחתפנה המישרה ךותמ

 תא רחב ,ןכמ רחאלו ךלש 6 ןנוכ תא רחב ,53%6 \מ תחתפנה המישרה ךותמ

 817 ץבוק תא רומשל הצור התא וב םוקמה איה וז היקית .ץ/גמ60%א5 היקיתה

 .58%6 ןצחלה לע ץחל ,תעכ .ךלש

 .1ח(6זת6+ א 10ז6ז תא רוגס

 לכות .וב לפטל תעדוי תונולח תינכות לכש טמרופב ךלצא רומש ץבוקה ,תעכ

 לע טפטל התוא ךופהל םג לכות ךכב הצרת םאו ,איהש הרטמ לכל הקיפרגב שמתשהל

 .ךלש הדובעה ןחלוש
| 

\ 
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 יא 4

 עפמל רזיאה תא ךופה

 לעפ טפטכ התע הז תרמשש 87 ץבוקב שמתשהל 95 תונולחל תורוהל ידכ

 :ןלהלדכ

 .ךלש הדובעה ןחלוש תא תוקנל ידכ ,םיצר םימושיי רוגס וא רעזמ 1

 תא חותפל ידכ ,ךלש הדובעה ןחלוש לע והשלכ יונפ םוקמב תינמי הציחל ץחל 2

 ודה תבית תחיתפל (?00611165) םינייפאמ הדוקפה תא רחב .ץפקומה טירפתה

 (80אשזסטת6) עקר דומעה םא .(218018 /זסק6ז1105) הגוצת ינייפאמ חיש

 .עקר היסיטרכה תא רחב ,גצומ ונניא

 ןצחלש אדו .םדוק תרמשש ץבוקה תא רחב ,(\/91[ס8ס6ז) טפט המישרב 3

 רושיא ןצחלה לע ץחל .ןמוסמ (6020ח16ז 1215018ע) זכרמב הגוצת היצפואה

 הגוצת ינייפאמ ןויליגה .עקרה טפט רובע ךלש הריחבה תא רומשל ידכ (00%)

 .עיפומ ךלש שדחה טפטהו רגסנ

 תיכותב רתוי הריהמ ךרדב הלועפה תא עצבל לכות

 רחב ,ץפקומה טירפתב .תינמי הציחל רויאה לע ץחל 86

 ,5096 5 \(3ב!וקהססז ,הדוקפ התוא .5660 45 \/ג!|קבססז הדוקפב

 רשאכ ,וחשסזח6+ =אסוסזפז תינכותב ץפקומה טירפתב םג אצמת

 .וז תינכותב הקיפרג לע תינמי הציחל ץחלת

 2 ₪3 / 9 5 : י
 ילש רטחרה תוועקתה ססקא בחו רוסילקג \

 סנוטןיאל

 ו ,
 35 ₪ יָפ 53
 תשרנ םינכש | ןוטרו) רססש רייצ

 ו

 לרווו

 זה ו

 רוב
 תווולהד

. 

 0 ןיו5-דאו אפ

 ד % 8 8
 דפ ותו רייטילוס .?ךוורוציק

 פ

 וע ...ודחפ 4640 סו אלפגה

 ביבא לת יבכמ לש טפטה 13.6 רויא



 14 קרפ

 תוערב עמו יצבוק

 63! ₪010-ו ג טסוס

 בשחמב ןקתומה לוקמרה .לוק סיטרכב דיוצמ תויהל ךילע ,תשרב תולוק עומשל ידכ

 לש םריחמ תדירי .וב שמתשהל תישעמ תורשפא ןיאש דע ,הדורי הכ תוכיא לעב אוה

 ,הקסיעה ןמ קלחכ שדח בשחמ לכב טעמכ םירכמנ םהש הדבועהו לוקה יסיטרכ

 תוכיאב %/65-ב תולוק תעימש םג ,רתיה ןיב ,רשפאמה ץופנ דויצל םתוא םיכפוה

 .הריבס

 םיטקפאו רוביד ,הקיזומ ללוכ ,גוס לכמ תולוק קיפהלו ןגנל ךל םירשפאמ לוק יסיטרכ

 ,(סיטרכה םע תקפוסמה) ןקתה לוהינ תינכותו בוט לוק סיטרכ םע .םינוש םיילוק

 .ב"הרא אישנ לש םואנ וא םיירלופופ םיריש ,הקיזומ עומשלו תשרב שולגל לכות

 להנמ תועצמאב עומשלו תוסנל לכות ,לוק סימטרכ ךל ןיא םא

 6(09א6009ז = רתאמ דירוהל לכות ותוא ,בשחמה לוקמרל ןקתה

 אוה ץבוקה םש ./כונס/חרוסזס/חר50 05/3/55 היקיתב

 תא רוכז ,ההובג המרב תילוק תוכיאל הפצת לא ,תאז םע 6

 .ועמתשמ ךנה וב לוקמרה תולבגמ

 בור תא גיצהל םילגוסמ 18+6ז-86+ :א01016ז-ו 1צ6486876 םיירלופופה םינפדפדה

 עמשה יצבוק בור תא עימשהלו %/66-ב לקתיהל יושע התא םהב ,הקיפרגה יצבוק

 ןמזב לוק יצבוק עימשהל ףא לוכי ,3 הסריגמ 1% 15אק!ססז .םש םייוצמה

 לפטל לגוסמה ןפדפד ךתושרב םא ./ רוציקב וא 5681-(ז86 /4ש610 יתימא

 תולוק עומשל לכות ,םילעופ םילוקמרהו לוק סיטרכ ןקתומ ךלש בשחמב ,לוק יצבוקב

 .םיילוק םיטקפא ללוכה רתאל ךתורשקתה םע דימ ,תשרב
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 הנכותה וילא ,תיבה רתא תא תיניש אלו 1( :א!סזי6סח-ב שמתשמ התא םא

 עמשת ,(א/151צ) טפוסורקימ תשר לש רתאב ,הלוחתא םע לדחמ תרירבכ תרשקתמ

 הלועפ לכ םוזיל ךירצ ךניא .ךבשחמל דומעה תניעט רמג םע דימ ,םיילקיזומ םיטקפא

 לש תיבה דומעב םג ךכ) דומעה לש דרפנ יתלב קלח איה - הקיזומה תא עומשל ידכ

 ו .(בהז טנרטניא

 לא רבעמ לכ ומכ תאז השוע התאו ,לוקה תעמשה תא םזויה אוה התא ,ללכ ךרדב

 תא גציימה רושיקה לע הציחל ידי לע ,תיפרג הנומתל הסינכ וא %/65-ב רחא דומע

 .לוקה ץבוק

 :עמש ץבוק לש המגוד עומשל ידכ ,תואבה תויחנהה יפ לע לעפ

 :ותבותכ תנזה ידי-לע ,אבה %/6 דומע לא שולג ךילע ביבחה ןפדפדב 1

 ו( ://רצרארא 1 .רא 116 050 11/6160 16.

 רתא והז .תירבה תוצרא אישנ לש ונכשמ ,ןבלה תיבה לש תיבה דומע והז

 .אישנה לש וימואנ תא עומשל רתיה ןיב ,עיצמו ףטוש ןפואב ןכדעתמו קזחותמה

 םימואנה וא םימואנה תעימשל לולסמה ןכ לעו ,ןכדעתמו הנתשמ רתאה יכ רוכז

 רויאב גצומל המודב הארי ךלש ךסמה .גצומהמ םינוש תויהל םייושע ,םמצע

 :אבה

 ,2) =! | ו // היי ה יי סל מ 6 וכ 1 // 6%: לו -

 ו ננ ערכו 7 יו ב 1 55 [ 2-4 6 ]

 אז עסוםוסח

 1 0/ ול

0/0 7 

0% 7 

 ןבלה תיבה לש תיבה דומע 14.1 רויא

 :ןלהל גצומכ ,םרדסכ ,םירושיקה יפ לע שולג

 <- 6 205100מ+ 6 0/1606
 <= 6 1א6611ש6 0210160 01 6

 <- 5016 01 ]16 8'17051061 2 1:ס 85

 1996 51346 01 116 0 חוסמת 5



 115 = 200!363ו0-ו גוסס תשערב עמש יצבוק :14 קרפ

 םואנה תא אורקל ןבומכ לכות .המואה בצמ לע אישנה םואנ תא ללוכה דומעה והז

 עומשל לכות ,1,15%6ם +0 116 1:05116ת5'1 40170858 רושיקב רחבת םא ךא

 :אבה רויאב גצומל המודב הארי ךלש ךסמה .ולוקב אישנה םואנ תא

 12 = ןטוכופ [ תב / יחיה ילו טרסטבס סא /ליהר 7/0/90 עס סמ ו

 רתלפ'נ 0 ]| שה 6047 || קסטסמ = | = 526

 < 6/5 ןשי
 [₪ צסה 0 ב8 פס

₪] >] = 4 ₪ 
 א 1546 0/5 )ה 09055 056450 1 44

 שס 8 056 (עצשה 00777077

 | ייעד
 סיס

 080 זחס זטוו וסאז 01 !חס ן?ס5ו00ה!'5 2100055 85 וצו

 ! ו6[5ח !0 !ח6 [?055/0601'י 5

 ורפואה < (:ח|וסחסס: 536% וסטה סח [?5א19 01 (2!;חוסה'< 51819 01 [חפ ()חוסח 5

 00 תי
 * (2חב1וס המס סח (-ם חו!וס: (2ה5ה6ה סטז 6חנ!0פה םחב 5/0 009 ה ר /\ח3ח 6 ה פע

 המואה בצמ לע אישנה םואנ דומע 14.2 רויא

 ףסות םע 6156806-ב וא 3 הסריגב 1ת16%6% ₪אק7]סעצ6ע-ב תשמתשה םא

 היה ךילהתה ,רבעב .רושיקב ךתריחבמ תוינש רפסמ ךות םואנה תא תעמש ,םיאתמ

 תלוכי זא קרו ךלש בשחמל ואולמב רבעומ תויהל ךירצ היה לוקה ץבוק .רתוי ךשוממ

 דימ תוליחתמו שארמ ןטק עטק תודירומ תושידחה עמשה תוינכות ,םויכ .ול ןיזאהל

 ךלש הנכותה םא .ץבוקה תא עמוש רבכ התאש ןמזב תרבעומ ץבוקה תרתי .העמשהב

 תינכותה תא דירוהל דציכ ךתוא דמלי אבה ףיעסה ,הז שידח טרדנטסב תכמות הניא

 .הניקתהלו ךבשחמל

 63! וס תינכות
 לוקה ינגנ לש שדחה לגב רתויב תוירלופופה תוינכותה תחא איה 0

 תושדח תנחת לש רתא לא רשקתהל לכות וז תינכות םע .תמא ןמזב לוקל םישידחה

 | תא תכשמהו 1%6186406 תא תנקתה םא ."יח" ןפואב תושדחה רודיש תא עומשלו

 | 368140010 תינכות תא דירוהל תלוכי ,הרבחה רתאל תורשקתהה רחאל הנקתהה

 .הנקתהה ךילהת לש קלחכ

 ךלש בשחמל %/65 רתאמ חלשנ אוהש העשב עמשה ףצר תא תסחוד 0

 ו תודחא תוינש לילצה תא עמוש התאש ,רבד לש ושוריפ .ותלבק םע ףצרה תא תרגואו

 ] ,תודחא תוינש ןב עטק דימת קיזחמ ךלש בשחמה .ותוא לבקמ ךלש בשחמהש ירחא

 | תוכיאב וניא םנמוא וז היגולונכט ידי-לע עמשומה לילצה .תעמשש עטקל ףסונב

 .תשרב הדובעמ םיבייחתמה םיכרצה רובע שומישל הבוט יד ותוכיא ךא ,רוטילקת
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 00000000 רש רש

 263! סוס תנקתה
 התוא דירוהל ידכ ,םיאבה םיבלשה יפ לע לעפ ,ךלצא תנקתומ הניא 1564140010 םא

 :ךלש בשחמל
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 .פסושמ]סג0 דומעב םיטרפה תא ןזהו 20סוצמ1080 םסוש רושיקה תא רחב

 .וז הלעפה תכרעמב שמתשמ התא םא ,95 תונולח תכרעמ ךל שיש ןייצל דפקה

 .ןרציה לש םייטסיטטס םיכרצל האב םיטרפה תשירדו םניח ךל תנתינ תינכותה

 :50 +0 00וצמ1080 15101100 386 רושיקה לע ץחל
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 תא סיפדת וא ,ךלש בשחמל דירותש ץלמומ הרזע תלבקל

 תנקתה תעב עדימב רזחזעיהל לכות ךכ ,רתאבש הרזעה ידומע

 רושיקה לע ץחל ,םידומעה לא עיגהל ידכ .התרדגהו הנכותה

 .3631טוס ק|!3בעסז כסצעהוסה6 דומעב 2|63ט0וס 6|כ 8 =
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 התע הז תדרוהש ץבוקה תא ןפדפדה רמש הב היקיתה תא רתאו רייס תא חתפ

 הציחל ץחל .התוא רוגס ,תלעופ ןיידע 1א6150806 םא .(8.32 302.2א2)

 תא ןיקתהל ידכ תויחנהה ירחא בוקעו ₪432 32.8%8 לע הלופכ

 .הנקתהה ךלהמב לדחמה תורירב תא רשא .יטמוטוא ןפואב 0

 .רזע םושייכ יטמוטוא ןפואב התרוצת תא הרידגמ תינכותה

 לש תיבה דומע לא רוזחו שדחמ 1608626 תא ץרה ,הנקתהה םויס םע
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 המכ תוארל ידכ ,51665 גח06 500מ05 56600ם עטקה לא הטמ יפלכ לולג

 לא שולגל ידכ 4365 למסה לע ץחל .4₪010./8641 יעטק םירדשמה םינוגרא

 עיפומ ,תודחא תוינש ךות .ןזאהו םירושיקהמ דחא רחב .81365 דומעה

 התא ,ןכמ רחאל תודחא תוינש .16.5 רויא תמגודכ ,14]68 0010 /13ץ6ז

 .תודחא תוקד ךשמנה ינכדע תושדח עטק עמוש
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 לע תגליד אלש אדוול ידכ ,ךלש הנקתהה ךילה תא בוש קודב ,ןכ ומכ

 תא רחבו ססטסהפ טירפתה תא חתפ ,ףוסבל .םהשלכ םיבלש

 תפוססז גסס|!6300ח5 טירפה תא רחב .קז6/0ז6ח665 הדוקפה
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 6150806 תינכותהשו ₪68/ט0וס ₪!3ץ6ז תינכותל תוסחייתה

 תא קודב ,ןיקת לכה םא .ח69!ט6וס תנקתומ הב היקיתב תשפחמ

 בטיה ןקתומ סיטרכהו םילעפומ םילוקמרה םאה ,ןלש הרמוחה

 קוושמ לש ינכטה תורישה שיאב וא ךלש בשחמה קפסב רזעה

 םיינכדע לוקה סיטרכ לש ןקתהה ילהנמ יכ םג אדו .סיטרכה
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 לש הכוראה המישרה תא ןחב .וירושיקלו 8631.0010 לש תיבה דומעל רוזח וישכע
 לש לבגומ יתלבה עפשל ךינזוא ומב ןזאהו ,81668 רושיקב ₪010.146314 ירתא
 .תויורשפאה
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 ואידיו יעטק תגצה

 וח+6וח6+ [=אן!סוסז-ב

 םהב ,םייפרגה םיצבקה יגוס בור תגצהל שארמ תרדגומ 1מ+%67₪6+ א 1010"

 תריציל רתוי ירלופופ ילכל הידמיטלומה לש התכיפה םע ,םלוא .%/69-ב לקתית

 גיצהל לכות אל 1816864 %:א01067-ש םייפרג םיצבק יגוסב לקתית ,\/60 ידומע

 /65 רבעל םדקתמ האלמ העונתב ואידיווש הארנ ,הידמיטלומה םוחתב .עויס אלל

 .(/[ק02 םג ארקנה) 1156 תנוכתמב אוה םש ץופנה ץבוקה גוסו

 רזע םושיי וא םינפדפדל שדח ףסות עיצמ ,םלועב םש יא ,והד ןאמ םוי ידמ טעמכ

 תורישה קפס תועדוהב וא תיעוצקמה תונותיעב ולא לע עדימ אוצמל דימת לכות .שדח
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 .ןאכ רכזומה רתאה ינפ לע ךלש קפסה רתא תא דימת

 לש הגצהו הריציל תשמשמה ,םייפרג םיצבק לש תינבת - וס

 :ידי-לע הרצונ איה .האלמ העונתב ואידיו ינוטרס
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 עייתסתש ךכ ,18+66+ /%1ס00ז תא רידגהל לוכי התא ,(/69-ל ןפדפד לכ ומכ

 וא עימשהל תורשפא הל ןיאש םיצבק תוינבת לש הגצה וא העמשהל תורחא תוינכותב
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 .א[;56 תגצמ ןיקתהל ךילע ,א186: יצבוק תגצהל ןפדפד רידגהל לכותש ידכ
 וא 6080806 תועצמאב ,אבה \(%69 דומעמ וזכ תגצמ דירוהל לוכי התא
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 רושיקה לע ץחל .ליעל טרופמה \/60 דומע לא סנכה ,ךלש ןפדפדה תועצמאב 1
 ץבוקה יכ ךל העידומה העדוה עיפות .תגצמה תא דירוהל ידכ \/ 1 0 7
 .ךלצא ץבוקה תרימשל 586 היצפואב רחב ,וצירהל תורשפא ןיאו ךיושמ וניא

 ,ולשמ היקיתב \/א[280.17.215 ץבוקה תא רומשל הרבעהה תינכותל רדגה 2

 תינכות לכ וא 81)ןצ217 תינכותה תועצמאב ותוא סורפו ,6:\\/חוק68 לשמל
 .תרחא הסירפ

 תא רחבו תומישמה תרושב לחתה ןצחלה לע ץחל ,\//1068 1.7 תא ןיקתהל ידכ 3
 למסה תא רחב ,הרקבה חול ןולחב .הרקבה חול<-תורדגה היצפואה
 הרסה/הפסוה ףשאה תא ץירהל ידכ ,הנקתה לע ץחלו תוינכות לש הרסה/הפסוה
 .תוינכות לש

 חותפל ידכ ןויע ןצחלה לע ץחל ,הנקתהה תינכות רובע הדוקפה תרוש ךסמב 4
 בוקע .וז הירפסבש 5608 ץבוקב רחבו ,ליעל 2 בלשב תרדגהש הירפסה תא
 .תויחנהה תאו לדחמה תורירב תא רשא ,הנקתהה ךלהמב .תויחנהה רחא
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 השדח הלועפ היש-ודה תבית תא חותפל ידכ (1אסשא) שדח ןצחלה תא רחב

 עוציבל שמשמה םושייה הדשב .\6410ח הדשב 0ק6ח סנכה .(\6ש \61ו0ח)

 לולסמה תא דלקה | ,(/\קק1ו081וסח ₪560 10 קסז[סזחו 801ו0ח) הלועפה

 .(2:\\/ תוק6ק\ / חו ק6קוצוח .6א6 /ק 19

 .ותדרוה רחאל ואידיווה פילק תעמשהל םורגת /ק18/ רטמרפה תפסוה

 ./ק!גע רטמרפה תא לולכת לא ,פילקה לש תיטמוטוא העמשהב ןיינועמ ךניא םא

 רחב .השדח הלועפ חיש ודה תבית תא רוגסל ידכ (02) רושיא ןצחלה לע ץחל

 תמגודכ ,(/\[ואּבעפ 5|וסוצ =א16חפוסח) דימת תמויס גצה ןומיסה תבית תא

 .1].15 רויא

 ודה תבית תא רוגסלו וז הרוצת רומשל ידכ ((21056) רוגס ןצחלה לע ץחל 5
 לע ץחל ,(0201ו:005 היש ודה תבית תא רוגסל ידכ .שדח ץבוק גוס תפסוה

 .רוגס ןצחלה

 אק=(6 יצבוק תגצה

 וח+6וזח6+ =אק!סזסז תועצמאב

 .רתויו העש יצח ךשמיהל היושע םתדרוהו םידחא םיתב-הגמ לש לדוגב תויהל םייושע

 הז תרדגהו תנקתהש תגצמה תועצמאב ,א16 ץבוק תצרה תא תוסנל לכות ,תעכ

 :1ח+686+ ₪ 1ס0ז6ז -ב התע

 :האבה תבותכל שולג ,1ח%6-ת6+ 1.א1סז6ץ תא ץרה 1

 10 ://רערצרא תר ס זה מ .60 ג / 1 118/ ה דג 6. ]

 תודוא םינוטרס ןאכ תוארל לכות .הרגאינה ילפמ רתא לש תיבה דומע והז

 .םילפמה

 םויס םע .הז 1562 ץבוק דירוהל ידכ 1316 01 16 115% רושיקה תא רהב 2

 המודב ואידיווה פילק תאו \ חוש66 תא הצירמ 1ת+₪6'6+ א 1016 ,הדרוהה

 :אבה רויאב גצומל

 ה
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 למפה | <, | בהז טנרטניא .ל רשדקמ | [] דש תוובכמופ 5 מכ <. = ₪80 | 9

 !ח(6זח6+ םאק|סזסז ידי-לע גצומ אוסם6 ץבוק 15.2 רויא

 :האבה תבותכה תא תוסנל לכות ,םירחא 1:6 יצבוק גיצהל ךנוצרב םא

 , :1 3161005366 רתא תבותכ ₪
 11+ :// ףצררא 65 366.60 ב

 3.01 הסריגב שטמתשמ התא םא

 וח+6זח6+ =אק|!סזסז לוע
 םירושיקה דחאב הריחב .ןפדפדב רבכ תאצמנ ואידיו יצבוקל תגצמה וז הסריגב

 תומדקתה לע רסמנ יתוזח חוויד .ץבוקה לש הדרוהה טנמלא תא ליעפת ורכזנש

 :אבה רויאב גצומכ ךילהתה

 "וא = [>|

 9| ₪ | ₪ 9.66% ו

 וח(6זח6+ םאק|סזסז ידי-לע א\!ק=6 ץבוק תדרוה ךילהת 15.3 רויא
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 לכות ,הדרוהה ךלהמב דוע ךא ,תממודכ תישאר ,גצות הנומתה ךילהתה ךשמהב

 .הכ דע רבעוהש עטקה תא קר הארת ,הדרוהה םויס ינפלש ןבומכ ,ןוטרסה תא ץירהל

 :אבה רויאב גצומכ האריי ךלש ךסמה

 7" 15|13.וחקַ 31 שוש .וחסזהח. סח

 ו
 יו

 ססווצ סב סו | דוו6

 !ח+6זח8+ =אק|סזפז לש ואידיווב םיגצומ הרגאינה ילפמ 15.4 רויא

 ,ןכל .התוכיאבו הנומתה לש תודחב עגפי הז רבד םלוא ,הנומתה תא לידגהל לכות

 .לדחמה תרירב לדוגב ןוטרסב הפצו הלדגה לכמ ענמיה
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 ואידיו יעטק תגצה

 [46+563]ן26-ב

 גיצהל תלגוסמ הנניא 1ח46786+ 1016 תינכותהש ךכ לע ונדמע ,םדוקה קרפב

 ידכ .המוד היעב שי 1צ615086-ל .%/62-ב אצומ התאש ץבוק תינבת לש גוס לכ

 רזע ימושיי ןיקתהל ךילע ,1%6186406-ב םיצבק תגצה לש היעבה לע רבגתהל

 גיצהל וא ץירהל 116185686-ל תורשפאמה תוינכות םה רזע ימושיי .([101קסז 8ק05)

 .המצע תוחוכב (עימשהל וא) גיצהל תלגוסמ הנניא 1צ6185686-ש םיצבק

 ץבוק גוס (גיצהל וא) עימשהל הסנמ התא םא רצומ אל ץבוק

 ודה תבית תא גיצת א56306(6 ,ורובע תרדגומ הנניא א6%56876-()

 תא לטבל ךל תרשפאמ וז חיש וד תבית .שחאהחסשה ₪16 דעמ6 חיש

 (הגוצת תינכות) תגצמ רידגהל וא ,קסידב ץבוקה תא רומשל ,הלועפה

 תא רידגהל דציכ עדת ,הז קרפ םייסתשכ .ץבוקה גוס רובע

 .עודי יתלב ץבוק גוסב לקתיתש הרקמב 86

 יגוס םע הדובע ךרוצל 67+1₪מ6( אק6%"10 תרוצתב תישעש םייונישהש רוכז

 םישדחה םיכוישה יגוס .דבלב 1846786+ !8א10ז6ז -ל ולבגוה אל םירחא םיצבק
 םג ךכו ,םיצבק יגוס לש םיכויש רותב ,95 תונולח תביבס לא ורבעוה תרדגהש
 .3.א תונולחב תרדגהש םיכוישה
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 תרבעומ הנניא הרוצתה ,םירחא םיצבק יגוסב שומישל 16156876 תא רידגמ התאשכ

 .1א56306(6 לש הימוחתל תולבגומ רידגמ התאש תורדגהה .תונולח תביבס לא

 םיצבק תעמשה ךרוצל 1016786+ :א010769 לש הרוצתה תא תרדגה ,םדוקה קרפב

 ואידיו לש תפסונ תירלופופ תינבת .א1056 תינבתב ,האלמ העונתב ואידיו לש

 "לפא" תרבח ידי לע החתופש ,(6%:2₪א1ו:₪₪6 איה האלמ | העונתב

 .(/קק16 (?0תרקט(6ז5)

 התנקתהו (טו6אדוחו6 תגצמה תדרוה
 רובע שמתשת הב ,(2₪16%א1186 תגצמה לש קתוע שפחל ידכ %/60-ל סנכיה

 צץ

 תאצמ רבכ תינכותה םאה קודב דידוהל ליחתתשנ ינפל ==

 רמגב ,הז רפס תויחנה יפ לע א6%508ק6 תא תנקתה םא .ךבשחמב

 ךל העיצהו הרבחה לש הנקתהה רתאל הסנכנ תינכותה הנקתהה

 קודב .םטוסאדוחו6 תא תדרוה וז תונמדזהבש ןכתיי .תופסות דירוהל

 ץבוקה םא םידרומה םיצבקה תא תרמוש א6650806 הב הירפסב

 | ןזה 4 בלשל תורישי גלד ונשי אוה םא .רבכ אצמנ 32%

 .הנכותה תנקתהב

 :אבה %/62 דומע לא רבעמ רדגה .1צ6%56406 תא ץרה 1

 ם11://ט16 41 6.3 כ כ16.601ב/

 עסואמ!סה₪ +6 (1'2₪167ח86 108-ות רושיקה תא רחבו הטמ יפלכ לולג 2

 .10ז 6056306 0

 תכרעמ יפל %/1860%%8 3.1 רושיקה וא \/ום60ו8 95/1 רושיקה לע ץחל 3

 ידכ כסואח10806 (2016א 1'גחג6 רושיקב בוש רחב .ךלצא תנקתומה הלעפהה

 .תינכותה לש הנורחאה הסריגה תא דירוהל

 שי יכו) םיאנתל ךתמכסה תא רשא ,"לפא" תרבח לש שומישה ןוישר יאנח וגצוי

 לע חוודת חיש וד תבית ,עצבתת תינכותה תרבעה .(?תרחא הרירב ךל

 .תומדקתהה

 .תדרוהוש ץבוקה תא רתאל ידכ רייסב שמתשה ,הדרוהה םויס םע 4

 תא ןיקתהל ידכ תדרוהש ץבוקה לע הלופכ הציחל ץחל 3 [.6

 דומעבש רויאב גצומל המודב תינכותה לש הנקתהה ךסמ גצוי .(2ט16א ו חו6

 .תא ןיקתת תינכותהו עצבתת תינכותה תנקתה .154811 ןצחלה לע ץחל .אבה

 .המצע
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 \/ שו00הה6 !0 020% א [0 \א/ור00%6 |[ 1
 דס סה חה םור] (1\א] ורמ תיסוא , 6

1 

 0 = ףייורסוו ורצו הפורה, 61סי056 0%

 | קק!ש (1ו0אז חס... 4

 (םטוסאדוח6 תנקתה 16.1 רויא

 (0שו6אדוחו6-ב ועומיטנל 6+568ק76 תרדגה
 ,האלמ העונתב ואידיו תגצהל (2₪16א186'1-ב שמתשהל לכות 1%615636-ש ידכ

 :הרוצתה תא רידגהל ידכ .הז ףסותב שומישל התוא רידגהל בייח התא

 (26ת678| הדוקפה תא רחב (2ק6ו:0ת5 טירפתהמ ,6650806 תא חתפ 1

 ,וי61676₪665 חיש-ודה תביתב 1161ק6ז8 היסיטרכה תא רחב .65

 רובע | .8116 7ץק6 המישרה ךותמ צו660/016%(ג1מ)6 טירפה תא רחב 2

 .1,הטח6]ו 186 /\ ק1162110מ תויורשפאה ןצחל תא רחב ,/464108 תורשפאה

 תא ןזה ,1,גטת6ת 16 /4קק11630:0ם תויורשפאה ןצחלל תחתמש הדשב 3

 ,בל םיש .(16.2 רויא האר) ,(2₪16%11ח86 תנקתומ הב היקיתה לש לולסמה

 .וז המגוד יפ לע חרכהב אלו ךלצא ןקתומה יפ לע לולסמה תא דלקהו קודב

 הדוקפה תא רחבו (2ק:05 טירפתה תא חתפ .(02%6 ןצחלה תא רחב 4

 .הרוצתה תא רומשל ידכ 560 85
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 א ס6318006 | סח | 01088 ] !חו864 ] קמפ | תופוו5 | 1.880 |

 6 ו סוסה 60505

 הקק1נסה+גסמ/ס6: 66-50 לכ

 3קק1108%100/+-ססנס 5% 7562 סקנס

 הקק1גס3%גסמ 25% 756צ ף%8ע

 8קק1105%גסמ 25% ]562 ב 4

 ה8קק1103%ג0מ 25% 0562 תבע

 הקק1ג03%ג0מ 21ק-ססתק2עשפפס6 29% ש56ע ?21ק

 הקק11083%10מ/=-5%ו[[ב% 25% 056ע 1%

 הקק1103% 0-0 םצסטפסנ
 ץענב50/<--נ

 - כ ו כשש 0

1 016 
 36 / !!או₪ דעם 0

 פלש: ווסט

 ₪6 םאסחשכתש = [/חק/ תמו ה
 הסוסה: 7 טשט ח םושאר| 67 0(8806 086 | 67 0 מאתסאהנ וס

 6% | םווחסה !36 ג קסוס800ח:

 7 ₪ \ש/ואס 0ש/פ \ס|בע32 66

 הרזע | לוטיב | דושיא |

 (סטוסאדוחו6 -ב שומישל 6150906 תרדגה 16.2 רזיא

 ץבוקה םש ,תגצמה לש המיאתמה הסריגה תא תדרוהו 3.א תונולחב שמתשמ התא םא

 .(כ13ע6ז.6א6) הנוש היהי

 46%56806 םע (טו6אדווח6 יטרסב הייפצ
 :ילכה תא תוסנל תעכ לכות ,(2₪161/ 86 יטרס תגצהל 14648086 תרדגה רחאל

 חתפ ,החותפ הניא 16456876 תינכותה םא .ךלש תורישה קפס םע רשק רוצ 1

 .3110://תו6.60זג - תבותכל רבעמ רדגה .התוא

 .םילבכב היזיבלטה ןמ ונלוכל רכומה 117 לש תיבה רתא והז

 ותדרוהל ןתמהו פילק ךל רחב ./10516<-117/ (0ח-]וח6 רושיקל רובע
 םאתהב - יסופיט פילקל העש יצח דע העש עברכ ךראת הלועפה .בשחמל
 .ךלש םדומה תוריהמל

 לש ץבוקה תא תנעוטו (2₪168/11₪₪6 תא הצירמ 146456876 ,הדרוהה םויס םע
 ךלש ךסמה .תדרוהש ןוטרסה תגצהב ליחתהל ידכ 7138 ןצחלה לע ץחל .פילקה
 .16.3 רויאב גצומל המודב הארי



 קןהְצ ןצחלה

 שופיח לע דוע
 תשרב םיבאשמ
 .12 קרפב אצמת

 ןוטרטה תגצה 3 רויא
 לילצה לש .לוק סיטרכ ןקתומ ךלש בשחמב םא ,עמשתש ששב לש הבוטה ותוכיא אוה 001%* 8 שת . ₪ אוח 01601 חחפ-ב שומישב ול הכ - .-השר ךל הכוז התאש ףסונ ר"ל
 ו , :.ש₪6 יטרס גיצהל ןיינועמ התא םא

 םירתאב רק : :םיאבה ירתאב רקבלו תוסנל לכוח ,םיפסונ ו

2 

 ווק:
 טרס לש םירתא אוצמל לוכי התא .םיילאוטקא םיטרס אוצמל ןתינ ,6אא לש רתאב
 צגמסס-ב = ףווסא(\מ₪6 ₪016 שופיח ידילע | םג | ()0101ו6
 .(ת1+0://וצרארט ב1100 .60 הר )

 קיפרג יצבוק לש תינבת םג תמייק ,םיליגר (2016%11ז86 יטרסל טרפ תוכיאב הקיפרג יצבוק לש תי ג . .
 : צ וא (טו6א'וחו6 1% תרכה .(2ש16א11ח6 \/1ז(04] 36ג11(ץ וא 1

 התא םא ,תאז םע .םינעוצקמל רתוי תד 0
 עוימ איהו הז רפס תרטממ תגרוח וז תינכות

 עב דומלל ןיינועמ

 1ו44ק:// וז .ףוט1611זה6 31660 0

 תא רי 5 ג +

 א ריבסהל לכוי אבה /6פ רתא ,(2161'\חח6 /ך% תודוא ךמ
 צ
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 תוערב ינורטקלא ראוד

 -שטססז3 תנכותו

 והז .תשרב םיליעומ רתויהו םיירלופופ רתויה םיתורשה דחא אוה ינורטקלאה ראודה

 תשרל םירבוחמה ףוג וא םדא לכ םע ידיימ טעמכ רשקב תויהל ךל רשפאמה ילכ

 ומכ םיירחסמ תשר יתוריש םיקפסמה םיפוגל טנרטניא ןיב םיידדה םירושיק .טנרטניא

 רסמ לכ .ולאכ תותשר ייונממ םג ראוד לבקלו חולשל ךל םירשפאמ ,(-0 ו קוג80ז6

 רסמ .תוקד ךותב ולש ינורטקלאה ראודה תביתל עיגי םלועב םש יא והשימל חלשתש

 תורישה קפס לצא ךלש ראודה תביתל תוקד ךות עיגי םלועב םוקמ לכמ ךילא חלשייש

 םא .תמא ןמזבו דימ רסמה תא לבקל לכות ,תע התואב תשרל רבוחמ התא םא .ךלש

 תשרל האבה ךתורבחתה םע דימ ותוא לבקת ,תשרל רבוחמ ךניאש תעב עיגמ רסמה

 .ינורטקלא ראודל ךלש תינכותה תלעפהו

 ינורמקלאה ראודה ףידע עודמ
 הנעי והשימש דע בר ןמז רובעי אל ,ינורטקלא ראוד חולשל ליחתתש רחאל

 םיפוגל וא םישנאל העודי היהת תינורטקלאה ךתבותכ רשאכש םג המ ,ךיתועדוהל

 .םירסמב סומע תויהל ליחתי ךלש ראודה יכ קפס ןיא ,ךמע םירושקה

 יוניכב םיליגרה ראודה יתורש תא תונכל גוהנ ינורטקלא ראודב םישמתשמה יגוחב

 לש יבצה תא ןבומכ בילעהל ילבמ) "לולבש ראוד" ושוריפש 553411 131! לזלזמה

 ליעי ,ריהמ ינורטקלאה ראודהש הדבועה תא ףקשמ הז רבדו (...לארשי ראוד
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 ראודל ףרצל לכות ,ךשמהב דמלתש יפכ .םירסמ חולשמל ליגרה ראודה ינפ לע ףידעו

 .ינרטקלא ראודב שומישל םוצע ןורתי הווהמ הז רבדש רורבו בשחמ ץבוק לכ ךלש

 דחוימ דויצב ךרוצ ךל ןיאש הז ןבומב סקפב שומישה לע ףידע םג ינורטקלאה ראודה

 חלשנ ,היהיש לככ ךורא היהי ,ינורטקלאה ראודה .םירסמה לש הטילקל וא רודישל

 וא קחורמ רוזיאל סקפ חולשמ לש תויולע ךסוחו תימוקמ החיש לש ריחמב דימת

 .ל"וחל

 תרשל ךתוא רבחתש תינכותל קוקז התא ,הז ליעיו ינרדומ תורישב שמתשהל תנמ לע

 רגאנ הב תישיא ראוד תבית ךל תיצקומ הז תרשב .ךלש תורישה קפס לש ראודה

 תא הדירומ איה ,תרשל תרשקתמ ךלש ראודה תינכות רשאכ .ךילא עיגמה ראודה

 ךדועב וילע ביגהלו ראודה תא אורקל בייח ךניא .ךלש בשחמל ותוא הריבעמו ראודה

 תויולעב ךוסחל ךכבו ,קפסה ןמ רשקה קותינ רחאל ראודה תא אורקל לכות .רבוחמ

 .קזב תרבחל םימולשתבו

 תדעוימה תינכותה תא ןיקתהל ךילע ,ינורטקלאה ראודב שמתשהל לכותש ינפל

 ראוד חולשמו הלבקל 500018 תינכותב שומישה תא םיגדנ הז קרפב .תרשל רוביחל

 .םיפסונ םילכ תועצמאב וז הלועפ עצבל דמלת ךשמהב .ינורטקלא

 =טססזג תנקתה
 תדרוה אל םא
 ,ץבוקה לא
 תושעל לכנת
 .ןישכע תאז
 תויחנהה האד
 דומעב 8 קדפב
9. 

 לולסמה תא ןייצ
 לש אלמה
 .ץבוקה

 תנמ לע .8 קרפב תדרוהש סוחדה ץבוקה ךותב תאצמנ ₪604 ראודה תינכות
 :םימידקמ םיבלש השולש עצבל ךילע ,תינכותב שמתשהל לכותש

 .תינכותה תסירפו סוחדה ץבוקה תחיתפ =

 .תינכותה תנקתה =

 .קפסל רוביחו התנקתה רחאל תינכותה תרדגה ₪

 =טססזג תא סורפ
 ץבוקה תא וז היקיתל קתעה ,השדח (הירפס) היקית ךלש בשחמב רוצ 1

 לש רתוי השדח הסריג האצי הז רפס בתכנ זאמ םא) ,%40
 הסריגה תא גציימ רפסמה .הנוש היהי ץבוקה םשב רפסמהש ןכתיי ,תינכותה
 (.1.54 איה תיחכונה הסריגה רשאכ

 ךותמ הלעפה הדוקפב רחב ,3.% תונולחבו הלעפה רחב הלחתה טירפתב 2
 .ץבוק טירפתה

 .וב םיסוחדה םיצבקה תא סורפי ץבוקה .6646014154.6%6 ץבוקה תא ץרה 3

 .הנקתהל םישורדה םיצבקה לכ היקיתב ואצמי הסירפה םויסב
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 הביס ןיא םא
 תריחבל תדחוימ
 ןנא ,רחא םוקימ
 יכ םיצילממ
 תרירב תא לבקת
 םא .קדחמה
 קסידב םוקמה

 דחב ,םצמוצמ
 ךא דחא קסידז
 הרקמ לכב
 םש תא ראה
 קלמומכ היקיתה
 .ןרציה ידי לע

 =טססזג תא ןקתה
 תא הניקתמה הדוקפה תא וז הירפסב ליעפת תעכ .םדוקה ףיעסב תרציש הירפסל סנכה

 .תינכותה

 תא ץרה (םדוקה ףיעסב ןושאר דעצ האר) הלעפה חיש ודה תבית תועצמאב 1

 .רומאכ תרציש הירפסה ךותמ 56+טק.6א6 ץבוקה

 ףשאה לש החיתפה ךסמ תא גיצי ךלש ךסמהו ץורי תינכותה לש הנקתהה ףשא 2

 :אבה רויאב גצומל המודב

 088 | = \ כמוס | טוס 3 | 24 5600 קס
 דוב ןקז סע דוח ו וראו 1 \/ או צצכה 1.5.40 = \אבסו 8 | יס

 11 ₪ עלוכרסל הכהה 34 רו אנ 6>א 24 \א/ ולא ןכס
 :סיפו סוס הורורוהו) וב 5 מנכ כוס פו

 6% (-תרססנ לכ 024 560 טור ןנרוהר 62056 םויע ןח עו
 ןתפיומ ה תרורוהיכ = (םכ%. ג ₪0 < ויאגמ יר4ר | 5 5%: ןכ 0 סו

 רש תרז הנ = 11 קוק ןח ₪ כוס ל ססקעיסורו 1ציי צב
 רוב תפוצ( 6 +

 10: ןנרסהתפ \םקכווא2,אכטסוה א (33%ה%א עכו 01 זרוכ כוסו שח, סו .סווע
 .קיכולוסוה 1 8, וע 64 וה 1סייצמ6 (י/1 טו םבוח שרו ןכמורהואינ , ווב

 וייה לש כ 050624041 10 9 הג מאנהיא עב כור ןכס+דנכאש \ וא |

[ 8 2 

 םטססזא תנקתה ףשא 17.1 רויא

 .עיפוי ףשאה לש אבה בלשה .]צ6א+ ןצחלה לע ץחל 3

 ו : [>]

 5 שק טו זר מ] ונסו | לכה 1.5 4 זר ריס [ס1סיירכ וע

 ד זרות = \אצכז ה | כ-4 לר ! א < פס וכויע ומ 1

 דס זום = ואכסו ם | לכו דר 5 4116ו6ה4 וש, 056% וס
 56% .םורוסו1וש <! סע

 רד'סונ מח (תסוסכס סו | זיו = אגסו מ | כו סע 6% רי (-םוחססו 0
56 3 

 ז- ם6וצתםוצסה
 ו

 ו

[| | 

 הנקתהל םוקימ רחב ,הנקתהה ףשא לש ינשה ךסמה 17.2 רויא

 םוקימ סנכה וא ךלש קסידב הנכותה תנקתה םוקימל תינכותה תעצה תא לבק 4

 .היקיתו ןנוכ לולכל ךירצ םוקימה .יפילח



 טנרטניאל בהזה ךירדמ = 4

 יטרדנטסה םוקימב תוינכות תנקתה יטרדנטסה םוקימב ןקתה |

 וא התוא ןכדעל היהי לק דיתעב יכ החיטבמ ןרציה ידי לע ץלמומה -

 .הריסהל

 | .עיפוי ףשאה לש אבה בלשה .הנקתהב ךישמהל ידכ א6א+ ןצחלה לע ץחל

 | .הנקתהה גוס תא רידגהל ךילע תעכ 5

 תונולחל תינכותה תסריג תא ןיקתהל םאה רוחבל ךל תרשפאמ הנקתהה תינכות

 :אבה רויאל המודב היהי ךסמה .95 תונולחל רתוי תמדקתמה הסריגה וא %

 1ה0;!518113ח 0!:סת*

 26 תוסס+ס !!רמ ץיסווטסה סו = עכו ם |
 סוג סו [0

 <(" צצה | 4 0/1684
 ₪ טס | פו! 85 11 [32 09 [ה 0 ]

 סמ עיסוג !פיצס 56016 ומ קופסה עו + כ
 תבוה1, 635 !חס %54 םי/!סח 0 שמח( מ

 כו 1 כא

[ 6-4 
 הנקתהה גוס תריחב 17.3 רדויא

 רחאל .ךלש בשחמב תנקתומה הנקתהה תכרעמ יפ לע הנקתהה גוס תא רחב

 .זא6א+ ןצחלה לע ץחל ,ךלש תרחבנה היצפואה ןומיס

 רחבת לא 3.א תונולחל וא 95 תונולחל הנקתה
 איה ךלש הלעפהה תכרעמ רשאכ 95 תונולחל הנקתה תייצפואב

 תנקתומ ךלש בשחמב םא ,ךדיאמ .לעפת אל תינכותה .% תונולח

 הסריגל הנקתה תורשפאב רחבת לא ,95 תונולח הלעפהה תכרעמ

 לש תונורתיה ןמ הנהת אל ךא ,יפוד אלל לעפת םנמא תינכותה 08%

 .95 תונולח תחת הדובע

 .ךיתוריחב תא רשאל ךממ שקבי ףשאה לש אבה ךסמה ,ךשמיי הנקתהה ךילהת 6
 :אבה רויאב גצומל המודב ךסמה גצוי
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 518/ (:סקעּותַס

 5 סח כ מ 6והסה סוזה !ס סיכות !!רש 196-1505!
 סקסו םטסה = |[ עסונ ויםוחו !ס וסיחפי סו <! הודע 0( \!6

 ל 6% 856% ]| סו םוזס 321191850 ויה זס
 טסו! וסל , 6% 164 !ס לססוה טסקעטט 5

 א 8 |

 תעציבש תוריחבה רושיא ךסמ 17.4 רויא

 רפסמ 886% ןצחלה לע ץחל ,הנוכנ הניא ךסמב תובוקנה תויצפואה תחא םא

 .זא6א+ לע ץחל ןיקת לכה םא .שדחמ רידגהלו םדוק ךסמל רוזחל ידכ םימעפ

 תומדקתה לע ךתוא ןכדעת 56%ש חיש ודה תבית .הפוג הנקתהה עצבתת תעכ 7

 :אבה רויאב גצומכ ךילהתה

| % 

 הנקתהה ךלהמ 17.5 רויא

 ליעפהל לכות תעכ .החלצהב הנקתוה תינכותה יכ העדוה עיפות ,הנקתהה רמגב

 .התרוצת תא רידגהלו תינכותה תא

 =טסז8-ל הרוצתה תרדגה
 הנכותל םישורדה םיטרפה תא רידגהל ךילע ,םט6ָסזא-ב שמתשהל לכותש תנמ לע

 הסינכ ךל תרשפאמה המסיסה ,תשרב ךלש םשה ,ךלש תורישה קפס ומכ ,לועפל ידכ

 רבחתמל הנוכנ הז ףיעסב המגודה .הרדגהה תא עצבת הז ףיעסב .דועו תרשל

 ,קפס לש הרקמב ,המוד ךילהתה יכ חינהל שי ,הנוש ךלש קפסה םא .בהז טנרטניאל

 .םינכדועמה םיטרפמה תא לבקל ידכ ךלש תורישה קפסל הנפ

 הדוקפה תא ,תומישמה תרושב (5181) לחתה ןצחלה תא רחב 95 תונולחב 1

 תינכותה תא אצומ ךניא םא) .₪0603 1.182% הדוקפבו (זספזפזה5) תוינכות

 .(קסידב התוא רתאל ידכ שפח הדוקפב שמתשהל ךילע ,תוינכות טירפתב



 טנרטניאל בהזה ךירדמ ₪ 1 36

 .למסה לע הלופכ הציחל ץחלו ₪₪60138 תוינכותה תצובק תא חתפ 3.% תונולחב

 :אבה רויאב גצומל המודב ךסמה לע גצוי תינכותה לש ישארה ךסמה

 ₪ טנסזב טז 1 >]

 6 ו  בווססא 1655806 118ה516 5ק60ו8| 10085 /וח00 [16כ =8018 זס

.8| |6|6|6| 9| | || 

 סו 46|ק, םז855 1

 =טססז8 תינכותה ןולח 17.6 רויא

 011005 הדוקפב רחב (םילכ) 170018 טירפתב .הרדגהה תא עצבל ןמזה תעכ 2

 :17.7 רויאב גצומל המודב חיש וד תבית חתפת .(תויורשפא)

 | 3!רוחרס ה( ו וחזז-ח 61 ו[

 .468] חבש:

 | 5 תוחוסה זה

 סח

 (6 \/וחפסס% [חפואסוא. פס, 51 ק]

 +7 םומוטס [5061 36000ַח\ 300655]

 סופסח| |ח[סזחוה(וסז

 [ 7 - םווווחפ [תס ססחת60ו003)

 סוופסאוחַה או

 56ח₪וחַה או

 4 - דאן
 =םטססז תרדגה ןולח 17.7 רויא



| 
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 תא ןמסת םא

 סוזוח6 הביתה
 תא חותפל לכות

 תינכותה

 ילב הב דובעלו

 .תשרל רבחתהל

 לע הציחל ידי לע 188(004 5131160 היסיטרכה תא רחב ,םדוק הרחבנ אל םא

 ךלש תבותכה תא סנכה 702 660ש+ הדשב .לאמש דצמ ןוילעה למסה

 וא 1311) ךלש םיתורישה קפסמ תלביקש יפכ ,תורשה קפס לצא ראוד תלבקל

 תורשקתהה תבותכמ הנוש תויהל היושע תבותכה יכ בל םיש .(ללכ ךרדב ,+

 תפסוה ידי לע ללכ ךרדב ,ינורטקלא ראוד ךילא חלשנ הילא תבותכה ןמ וא ךלש

 .1]1%63 זצגזו6 הדשב אלמה ךמש תא דלקה .ו]

 תורשפאה לש לדחמה תרירב תא ראשה ,תשקובמה רושיקה תטיש תא ןמס

 .הנושארה

 .ק675008] 1ם(סזחו40ו00ח היסיטרכה תא חתופה לאמשמ ינשה רויאה לע ץחל

 .אבה דומעבש רויאב גצומל המודב ןולח גיצתו הנתשת חיש ודה תבית

 םניא ולא םא ,םדוקה ןולחה ןמ םיטרפה לע רוזח ,םינושארה תודשה ינשב

 תוהדזהה תבותכ תא דלקה 8₪6+ט"חת 300658 הדשב .םמוקמב רבכ םיגצומ

 שמתשמה םש תא דלקה 0!218ק ט56זת36ּ ןורחאה הדשב םגו תשרב ךלש

 שמתשמ לכ ידי לע ינורטקלאה ראודה ךילא חלשי הילא תבותכה םג וז .ךלש

 .תשרב רחא

 סול 600

 ן | פריחה[ 6538 ות[ 61.06 |

 ₪68 מח

 | 5 תוחוסה "160

 ושווה 5001695:

 | תותוסה/(5כוח161. 8%

 .םומוטס ט:60 ב6:

 | פחיחוסת[6ת161 6 1

₪ 
 תו

 8 4% שא |

 םטססזא תרדגה ךשמה 17.8 רויא

 גצומל המודב היהי גצויש ךסמה ,110548 היסיטרכה תא ליעפמה רויאה לע ץחל 7

 :אבה רויאב



 טנרטניאל בהזה ךירדמ א 8

 0 0 סו

 =טטסזּב תרדגה ךשמה 17.9 רויא

 הרוצב ךלש ראודה תוריש לש תבותכה תא הנושארה הרושב דלקהו רוזח

 .ןושארה ךסמב דלקוהש

 :אבה רויאבכ הארי ךסמה .(226018₪ 1811 ,האבה היסיטרכה תא רחב 8

 ססווסח5

 ו

0 
 וזו 6

 6508 [ח[סזח הוס

 חוק 60006 | פורוחוסה[6לח ב חזו

 ת60% [סז ב1 56 10 חו

 [- 9 טו 5

 ןש 5680 סח 0%

 ןש 5368

 [ 1086 38 סח

 תונותסתטסהווסה 506:

 6 6" גס

% 
 יו |

 5 6ח0וח8 אובו

 ₪ 4 [- 6 ] | ספ |

 ראוד תכישמל תויורשפאה תרדגה 17.10 רויא

 .ראוד תכישמ יבגל ךיתופדעה תא רידגהל שקבתמ התא ןאכ
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 קפס לצא ךל תיצקומה היקיתב ןסחואמ ךילא חלשננה ראודה

 ,ראודה תא ךושמל שקבמו קפסל רבחתמ התא רשאכ .ךלש תורישה 0%

 רידגמ התא ןאכ ךלש בשחמל קפסה לש ובשחממ דרומ ראודה

 .ראודה תכישמ תא עצבל יתמ תינכותל

 :ולא תויחנהב רזעה .ךילע תופדעומה תויצפואה תא ןמס

 ראוד תלבק רוריבל ראודה תרש לש הינשל תחא הקידב ןיב ןמזה קרפ תא ןמס ₪

 לש רפסמ .ראוד תלבקל ךלש יפצה יפ לע ןמז קרפ עובקל לוכי התא .שדח

 קר עצובת ראוד תכישמ יכ ןיינועמ התא םא .ללכ ךרדב ריבס אוה תוקד 5

 .0 הרפיסה תא דלקה ,ךדצמ המוזי הלועפ יפ לע

 רבטצהש ראודה תא חלשת תינכותה ךכ ,566 סח 666% תורשפאה תא ןמס ₪

 .ראוד עיגה םאה קודבל תרשל תרשקתמ איהש םעפ לכב ,חלשנ םרטו

 הסינכל המסיסה תא דילקהל ךרטצת ךכ ,53%6 1255וש06 היצפואה תא ןמס ₪

 תא רוכזת הנכותה ןכמ רחאל ,ראודה תרשל רבחתתש הנושארה םעפב קר ראודל

 .תורשקתה לכב יטמוטוא ןפואב התוא רדשתו המסיסה

 םיקלוח םירחא םישמתשמ םא ךמצעל המסיסה תא רומננ 4

 תביתל סנכיהל םהל רשפאל ןיינועמ ךניאו בשחמב שומישה תא ךתא 9

 תא דילקהל ףדעהו ,וז הנורחא תורשפא ןמסת לא ,תשרב ךלש ראודה

 .תורשקתה לכב ךתמסיס

 המודב הארי ךלש ךסמה ,56ח01₪8 411 ,האבה היסיטרכה לש רויאה לע ץחל 9

 :אבה רויאב גצומל

 סקווסחפ [?]

 ל

 -----5""[ סוטח 5:

 0 51ד = 566:

 60% )| [ | !חוחה66/816 560

 / [> 5600 סח 060%
 [> .צעסז₪ שזבק

 56ת0ותַה 81 ןש א סע טסו
 ןש וע 256 וס\60-חת 6

 [ש 6660 60סקו65 סו סוג\טסותס חו!
006 56 <] 

 [/ סות 00 סו 6
05 

₪ 
 [-סחופ 8 וו

 /\א = 8006 |

 ראוד חולשמל תויורשפאה תרדגה 17.11 דויא
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 תורדגהה .(028 - ןצחלה לע ץחל .הנכותה תרדגהל שורדה תא תמייס השעמל ךכב

 טנרטניאל בהזה ךירדמ
 קאלו

 תא ןייצתש בושח ,ראוד לש חולשמה ידעומ תא תורידגמה תויצפואה לכ תא ןמס

 לכותו ןמצע דעב תורבדמ תויצפואה .ותנכה םע דימ ראוד חולשמ לש תורשפאה

 .המצע תינכותה לש הרזעב רזעיהל םג

 יטרפ תא הליכמ וז היסיטרכ .0!218ק היסיטרכה תא גציימה רויאה לע ץחל

 תא אלמ .'וכו רבוחמ אוה הילא האיציה ותוריהמ ,ךלש םדומה לש הרמוחה

 םינותנה 95 תונולחב רדגוה םדומה םא .םדומה לש ןרציה טרפמ יפ לע םיטרפה

 תא עדוי ךניא םא .םתדלקהמ רוטפ התאו הלעפהה תכרעמ לש תורדגהה ןמ וחקלי

 םשכ (*) תיבכוכ תורשפאב רחב ,הלעפהה תכרעמב רדגוה אוהו םדומה גוס

 רויאב גצומל המודב ויהי ךלש םיטרפהש חינהל שי ,שמתשמה םשל טרפ .םדומה

 סקווסחפ , [?]

 יי

 0 סופוטק פסח החו6: 3[רוחוסח[(פנות(6ז 61 |

 חסה חטחוססז: ]
 וה ת5
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 [\ג - ך]

 סח( 6 05018 800 6: [88400 .=] 008 ₪ .ך]

 טסו קס = [6002 = ] פוטפסא< ]ו +[
 סו 06 ] בוא |הסה6 *

 5606 זס
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 םווטק (חו6סט| 1 | 0 05

 ןש 61 - קו06059ו8 ,

 [> 5 סש \1806 ואוחס0צ

 ו א |

 גויחהו הרמוחה תרדגה 17.12 רויא

 .ראודה תרשל ךלש הנושארה תורשקתהה תא תוסנל לכותו ורמשי

 לכות .תכרעמה תרדגה תא עצבל ידכ טנרטניאל רבחתהל בייח ךניאש ךכל בל םיש
 רכחתהלו תרשה לא רשקתהל עדת תינכותהו הרדגהה רחאל תע לכב תשרל רשקתהל
 תשרל רבוחמ תויהל ילבמ ,סנכנ ראוד לע תונעל וא ,ראוד רוציל םג לכות .וילא
 ךיתועדוה ,םלוא .ךלש תרושקתה תויולע תא םצמצל ךכו ,(ןווקמ אל בצמב ,רמולכ)
 תא ליעפמו תשרל רבחתמ ךניא דוע לכ ,טלקנ ונניא שדח ראודו תוחלשנ ןניא
 .תינכותה
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 ותחילוטנו ינורטקלא ראוד תביתכ
 ,ןכל .ינורטקלא ראוד לבקלו חולשל איה ינורטקלא ראוד םושיי לש תירקיעה ותרטמ

 ומכ קוידב .ינורטקלא ראודב ךלש הנושארה העדוהה תא חולשלו ךורעל ןמזה הז

 ,השדחה הנשל הכרב סיטרכ ול חולשל תנמ לע םדא לש וירוגמ תבותכל קוקז התאש

 ןעמ - תשרב ותבותכל קוקז התא והשלכ בתוכמל רסמ רגשל לכותש תנמ לע ךכ

 .ולש 5-חו81]-ה תבותכ רוציקב וא ולש ינורטקלאה ראודה

 תינכות תא .םימדוקה םיקרפב תדמלש יפכ ךלש תורישה קפס םע רשק רוצ 1

 .ןכל םדוק וא רשקה תריצי רחאל ליעפהל לכות ךלש 04

 .ראודה תינכות תא חתפ ,הנכותה תרדגהב ןדה ףיעסב תדמלש ךרדב

 ןש| ןצסש 1/1055856 ןצחלה לע ץחל (10.6 רויא) תינכותה לש ישארה ךסמב

 המודב הארי ךסמה .ךלש רסמה תכירעל שמשמה ימינפ ןולח גצוי ךסמה לע

 :אבה רויאב גצומל

 ₪ 003 11 | [ם[>]

 [6 ם0א (הקססמ |!(655306 [[הח560 5קסשב| ]0085 \עותשסוא [48|כ =טססזב זס

.8| 84|6|4| 5| 8| | 
 שקל וס 160וקו6חו, אס 5

 קעסת: 5תגנמסמ 756086תמ6266ע

 <5ת120מ+02811.1ת062.ת66.11>
:5 

:01 

 פס:

 6% 3ו0תתשת+₪ :

 [סז 162, קו 1

 םירסמה תכירע ןולח 17.13 רויא

 האור התאש יפכ .ןעמנה לש ינורטקלאה ראודה תבותכ תא דלקה 10: הביתב

 הביתב .חלושה ןעמכ ךלש תבותכה תאו ךמש תא הסינכה רבכ תינכותה

 .דבלב תילגנאב שמתשהל ךילע וז תינכותב .רסמה אשונ תא דלקה

 תא ךירעהל לבקמל רשפאל תנמ לע רסמה ןכות תא הצממה רצק טפשמ דלקה

 רדגוהש יפכ אשונה תא לבקמל תוגיצמ ראודה תוינכות בור .ונחתפי םרטב רסמה

 .רסמה תא חתפ םרטב דוע ךדי לע



 טנרטניאל בהזה ךירדמ ₪ 2

 רסמה לש קתעה ולבקיש םיפסונ םיבתוכמ לש תובותכ ןייצל לכות 026: הביתב 866 הביתב

 .קתעה לבקמכ ךתבותכ תא ןייצל לכות ,בטיה חלשנ רסמהש אדוול הצור התא םא 0

 םירחאה םיבתוכמה םג יכ חינהל לכות ךילא חלשנש קתעהה תא לבקת רשאכ ךכ תלבקל םיפסונ
 / ךא םיקתעה

 .ותוא ולבק ירוקמה ןעמנה
 האדי אל

 םיקתעה ילבקמ לש ןויצכ ינורטקלא ראודב לבוקמ - 6 רוציקה

 קתעה רמולכ 639זפסח 5ְ60ְצ לואשה גשומה לש רוציק והז .רסמ לש

 שומל הביתכה תונוכמ ןדיע לש גשומ ךפה ךכ .יפוק ריינ םע השענש

 .ינרדומו שדח לאשומ

 .- .ןלא םינעמנ

 תא ,תילגנאב ,דלקה .ומצע רסמל רוזאה הז - וקל תחתמ הסינכה תדוקנ תא בצה 6

 :אבה רויאב גצומל המודב הארי ךלש ךסמה .לבקמל ךלש רסמה

- 
 ₪ טסו [ ףח | .[ם1><]

 ₪ 08 !וםוטסמ !4655806 [(805/6 50608 1005 חס 462 טסו 0

8| ₪)6|6]9| 9| 8| | 
| | 1:2 

 | באב ןףב 198 1-ןב | ]
3 1 318 

 - 5םגנםסת 5600606060

 <3גנמםסתמ202811.1תס62.ת66.11>

 5₪עָנ666: 76 1תס6עמ6ס 00106 פתס0%א

 00: הגגתסתת03ם8מגנ.ת6ס

 ססנ

 ת30(6]טחש ת6₪ :

 16110 5מהוג1
 ךהג5 653866 8620ת50:8865 םת6 ₪56 05 206058 00 46 ם- 1:

6 

 5תנמסמ.

 [סז [36|ק, קז655 1

 חולשמל ןכומ המגודל רסמ 17.14 רויא

 תורשקתהה ךלהמ לע תחוודמה העדוה .(חלש) | 5608 | ןצחלה לע ץחל 7
 ,וז הנכות תועצמאב תרשל רשקתמ התאש הנושארה םעפה וז םא .עיפות
 .תרשה םע רשק רוציל תנמ לע ךלש תורשקתהה תמסיס תא דילקהל שקבתת
 ,ןכ תושעל הל תירוה םא ,המסיסה תא רוכזת הנכותה תוידיתע תויורשקתהב
 .ותדועתל חלשי רסמה רשקה תריצי רחאל .הרדגהה תעב



 =ט6סזב תנכותו תשעכרב ינורטקלא ראוד :17 קרפ

 לאמשמ 5 תואה

 הסינכ לכל

 תנייצמ הלבטב
 תלשנ רסמה יכ

 .התלצהב
 לש הרקמב
 2צות הלקת

 6 תואה

 ךל תתתואמה
 תא חולשל

 םעפ רסמה

 .תפסונ
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 ראודה תבית .(אצוי) (2₪+ הדוקפב רחב (ראוד תבית) א1ג:1ט0א% טירפתב

 הארת המישרה .המישרב ןורחאכ עיפוי תרגיש התע הזש רסמהו חתפת אצויה

 :אבה רויאב גצומל המודב

101 018 = ₪ 

 לע וכושוטמזש|אה| ₪|גמ| 7777 ה 56 89 ןוםאבס |1645מ05 [[5ח6 506ב| ]00 \עותססיא [16 008 [לוס
 1 | -[ם1>

 5תגמסמ+03ה8מ1.מ6 05:46 ל% 9

 5טקמס:ס81תםס6:.ם6 07:53 ג 9

 | 5ת8וג10100115.60-

1 656 

 1 ךמהת556ע ם0 5. גםב 206ע65

 11:43 קו 02/11/9] 1|דוו6 1ת66תת6ס 0016 תססא

 ץ0 160, 6 1

 אצויה ראודה תמישר 17.15 רויא

 רשקה תא קתנמ ךניא םא ,תאז םע דחי .תינכותה ןולח תא רוגסל לכות ,תעכ

 ןמ תאצל אל ךא ןולחה תא רעזמל בוט ןויער הז אהי ,ךלש תורשה קפס םע

 רפסמ לכ עצבת תינכותה ,ןאכ עצומה יפ לע תורדגהה תא תרדגה םא .תינכותה

 .ךרובע שדח ראוד לבקתה םאה הקידב רדגומ תוקד

 רפסמ רחאל קודבל לכות ,קתעה ךמצעל תחלש םא .חלשנ ךלש ןושארה רסמה ,והז

 .ךילא עיגה קתעהה םא תוקד

 ינורטקלא ראוד תלבק
 םיתעל שדח ינורטקלא ראוד תלביק םאה קודבל - עובק גהנמ ךל תושעל ךילע

 הריבס איה םויב םימעפ רפסמ לש תורידת םג ,תיקסע תוליעפב רבודמ םא .תונמוזמ

 .תיחרכה םג ילואו

 :תוניתממ תועדוה ךל שי םא קודבל ידכ

 .ךלש תורשה קפס לא רבחתהו ₪₪601-8 תינכותה ןולח תא חתפ

 .חתפת ךלש סנכנה ראודה תמישר .18 הדוקפב רחב /1ג:1ט0% טירפתהמ 2

 :אבה רויאב גצומל המודב הארי ךלש ךסמה



! 
 |  םנרטניאל בהזה ךירדמ

 ₪" 608 01 [ .ןסז4

 [וס 164 )ושל לסווכס 1[ ב4 ]סב ציי 150 ששב [לס

₪| 9|6 |) 9| 6 /| 9| 8| || 

 5תומסת [:6046מ56 09:38 24 02/10/9 1 3% 2

 5הגמסת ץ66066תמ05:46|6 71 26/10/9| 6

 0 יס. 6

 סנכנה ראודה תמישר 17.16 רויא

 .וז הביתב עיפומ ,תקחמ אלו רבעב תלבקש ראודה לכ

 6106% 1811 הדוקפב ,[7116 טירפתהמ רחב .שדח ראוד תלבקל הקידב עצב

 הז ראוד .שדחה ראודה תא ךלש בשחמל דירותו ראודה תרשל רבחתת תינכותה

 :אבה רויאבכ העדוה גצות שדח ראוד ןיא םא .1מ הביתב גצוי

 וס וס הוו

 )כ פסזזע, עס סח[ חביעס 5חַע חשש 3[

 שדח ראוד ןיא 17.17 רויא

 רסמה .1מ הביתב ולש הרושה לע הלופכ הציחל ץחל ,ךרובע שדח רסמ עיגה םא

 :אבה רויאב גצומל המודב ונכות תא אורקל לכותו חתפי

 ₪ 4013 10 [..[ם[<]

 [05- 504 )והקססא 1652806 8[1 ח56 50608| 10015 \/וחססש | [160 008 וס

 .8| |6|6|6| 9| 8| יט||
 5חווהסח "וסטטטחט6ו06, 09:38 4%! 02/10/96, 6

 +] 0 | ס56

2866: ₪66, 02 0606 1996 09:38:12 -0 

 ץמסב: 5תגמסמ ?5666תמ6566ע <3ת1מ0מ509ת8ת1.ת6>

 0:68ת128010מ: 8.5.2 600 2םקטס6תפ דס

 70: 8ת1עסמ(01ת6 1
 5טמן600: 5%

 ןתוגכ 15 = 2.

 סו 160, כוש 1

 לבקתהש רסמה תגצה 17.18 רויא
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 ךל ןכה

 לכות .העדוהה תריגסל רסמה ךסמ לש הריגסה ןצחל לע ץחל ,אורקל תמייסשכ 5

 הציחל וא ,8116 טירפתבש ?זומ+ הדוקפה תועצמאב רסמה תא סיפדהל ןבומכ

 .םילכה לגרסב ספדה ןצחלה לע

 .תורשה קפסל רשקה תא קתנו תינכותה ןולח תא רוגס 6

 תייליהקב תויוכז הווש ףתוש תעכ התא .ינורטקלא ראוד תלבק םגו תחלש ,והז

 ךתבותכ תא רוסמל לכות וישכע .םלועב ינורטקלא ראודב םישמתשמה ינוילימ

 לוצינל םיכרד המכ ןחבנ ךשמהב .תובתכתה ירשקב ךמע רושקש ימ לכל תינורטקלאה

 .ךלש הנושארה ראודה תינכות לש רתוי ליעי

 תובותכ סקנפ
 םהילא םינעמנ םנשי יכ הלגת ינורטקלאה ראודה תא לצנל ליחתתש רחאל רצק ןמז

 סקנפב ינורטקלאה םנעמו םהיתומש תא םושרל לכות .תועיבקב ראוד חלוש התא

 .רתוי ליעי יעצמא עיצנ ונא ךא ,םיישיאה ןופלטה ירפסמ םושירל ךתוא שמשמה ןטקה

 תובותכ יסקנפ לוהינל רחא וא הז יעצמא העיצמ ינורטקלא ראוד תנכות לכ

 תא הנכותה ףולשת םהמו ,ךלש םיבתוכמה ינעמ תא ןסחאל לכות םהב ,םיבשחוממ

 תובותכ יסקנפ לש םיללכושמ םילכ ריכת הז רפס ךשמהב .ךרוצה תעב תבותכה

 ילכ תללוכ 56018 1.18% תנכות םג תאז םע ,קוסענ ןהב תומדקתמ רתויה תונכותב

 .אוסא אּגז6 לבוקמה ילגנאה םשב וא םייוניכ לוהינל ילככ עצומ ילכה .ער אל

 התא ותועצמאב םש לכ וא ,יוניכ יטרפ םש - (או6א חּבחפ) יוניכ

 הז םש ץזתש ךכב יד ,שדח ראוד רוציתשכ .םיוסמ ןעמנ רידגמ

 רניכהש ךכל בל םיש .ןעמנה לש אלמה ןעמה תא ףיסות הנכותהו

 .םיחוור אלל ,דבלב תונטק תויתוא לולכל בייח

 םיטנדח םייוניכ רוצ

 .(01ז1+1, שקה וא (םייוניכ) 1%16%את3465 הדוקפב רחב (םילכ) 110018 טירפתב 1

 :אבה רויאב גצומל המודב 1א16א53165 חיש ודה תבית חתפת 2



 טנרטניאל בהזה ךירדמ

 גצומל המודב ,חתפת 1א6וש 1צו6אחגחו6 חיש ודה תבית .\6יא ןצחלה לע ץחל 3

 :אבה רויאב

 ב

 /חה[ 00 עסוג ופתח (ס 031 7
0 

 שדח יוניכ תרדגהל חיש וד תבית 17.20 רויא

 יוניכ רחב .שקובמה יוניכה תא דלקה \/13+ 60 ץסונ וצופם +0 6411 \( הביתב 4

 יכרע דח תויהל אלש לולע "08/16" םשב יוניכ .הנווכה ימל דימת רוכזתש הזכ

 ותחפשמ םש םג .ףידע ןויער אוה ןהכ ודודכ עודיה ןעמנ ןויצל "26060" .ויד

 .יול וא ןהכ אל אוהש ןבומכ יאנתב ,בוט ןויער תויהל לוכי ןעמנה לש

 הז ןמיס תפסוה 5 ןמיסה תא יוניכב לולכת לא םלועל ₪7

 לא סחייתת תינכותה .הדובעה ךלהמב תובורמ תולקתל םורגל הלולע

 .תבותכ לאכ תחרחמה

 תמישרב ותוא םיש) + 1% גת 116 "601ק16ת+ 118% ןומיסה תבית תא ןמס 5

 .תינכותב תרמשנה המישרהמ דיתעב יוניכב רוחבל רוזחל לכותש ידכ (םינעמנה

 לוהינל חיש ודה תביתל רוזחתו רגסית שדחה יוניכה תבית .(00 ןצחלה לע ץחל 6

 הארי ךלש ךסמה .הביתה לש לאמש דצב גצוי תסנכהש שדחה יוניכה .םייוניכ

 :אבה רויאב ומכ

 2 אהה

/001653)62[ 

 םשה ןתמ רחאל הרדגהה ךשמה 17.21 רויא

| 



 =שטסזּב תנכותו תשערב ינורטקלא ראוד :1ו7 קרפ

 לוכי התא
 הביתל דילקהל
:(4007055)65/ 
 תובותכ רפסמ
 תוסחייתמה
 יזניכל ןלוכ
 תיינפה .דחא
 יזניכל רסמ

 רסמה תא חלשת

 תובותכה לכל
 תויונמה

 .יזניכה תרדגהב
 תובותכה
 תחת וז הנדלקות
 .וז

9 
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 תא דלקה .(תבותכ) /65(46061-658) הביתב תבותכה תא דילקהל ךילע תעכ

 לכות (תורעה) 110465 הביתב .ינורטקלא ראוד תבותכ תנוכתמב תבותכה

 בוט ןויער הז היהי ימתס יוניכ תרחב םא .ןעמנה ימ ךל וריכזיש תורעה םושרל

 גצומל המודב הארית הביתה .ןעמנה לש הרבחה םש וא ומש תא ןאכ בותכל

 :אבה רויאב

 2 אוסאתּהבספ [-[ם|

 140 תת בחר: 63(4001655]

05001 3111 

-" 
 אס(65:

 ץססוג5פ תוגמ11סבסנסמ - תהבפס 68מ -

 .=] ןדש1- 8 -=]

 םסש ף [ ₪ ] ₪ ₪ | תחש || 0 ]

 יוניכ תרדגה רמג 17.22 רויא

 םא .0'1 ןצחלה לע ץחל ,תרדגה ויוניכ תאש ןעמנל רסמ חולשל ךנוצרב םא

 וא) 626 ןצחלה לע ץחל ,רחא בתוכמל חלשנה רסמ לש קתעה ול חולשל ךנוצרב

 .(ךכ לע עדי ןעמנהש ילב קתעה חולשל ךנוצרב םא 6

 לחה - םימדוקה םיבלשה לע רוזחל לכות ,םיפסונ םייוניכ רידגהל ךנוצר םא

 .3 בלשמ

 םא לאשת חיש וד תבית .חיש ודה תבית תא רוגס ,תומשה לש הסנכהה רמגב 0

 .בויחב בשה ,םייונישה תא רומשל ךנוצרב

 ביזה

 / ו \ 5 בצ6 0030065 [0 וסת?

 םייוניכה תרימש 17.23 רויא
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7-0 

 םייוניכנב ועומישה

 טושפ ךילע .ראוד חולשמ םשל שומיש םהב תושעל לכות ,םייוניכ תרדגהש רחאל

 .םיאתמה םוקמב יוניכ לע ץוחללו םייוניכה תמישר תא חותפל

 וב םוקמב ןמסה תויהב .םדוק תדמלש יפכ ינורטקלא ראוד לש שדח רסמ לחתה 1

 :ןלאמ תחא השע ,תבותכ דילקהל שרדנ התא

 ;(םייוניכ) א1ו6%ם 3165 הדוקפב רחב (םילכ) 170015 טירפתב +

 .((1+1,שקה <

 | ןצחלה לע ץחל <

 לכ ועיפוי הביתב ,א16%מהזמספ חיש ודה תבית חתפת ,לעפת הב ךרד לכב
 :אבה רויאב גצומל המודב הארי ךלש ךסמה .הכ דע תרדגהש םייוניכה

 |.( ז><
 ₪ טסו 11

 6 0% ((3וססצ 4639306 [[3חפוז 5קפ0| 1005  צעתססא 12 0013 זס

5| 84 |%|4| | 5| | 
 על !וס ה6סוקו6חז. 5

 2 ואח

[001859)65 

1 3 

 66014||1-ת6ס 36עטב(

 918.50. 6סםקוגס6)

 אפו6

 ץססוגפ ?טמ1108010ת - ת8ם86 68 ב

= 8 .761 = 

 כ
 חו 6

 6 [16וכ, קז6נ5 1

 םייוניכב שומיש 17.24 רויא

 רסמה תא ןעמל ךנוצרב םא 16 :םיאתמה ןצחלה לע ץחלו שקובמה יוניכב רחב

 .רחאל חלשנש רסמ לש קתעה בתוכמה לא ןעמל ךנוצרב םא ,006 וא הז בתוכמל

 רויאב גצומל המודב ךלש רסמה תרתוכל וסנכוה םייוניכה .תרגסנ חיש ודה תבית

 :אבה



1 

 = 149 =טססזּב תנכותו תוערב ינורטקלא ראוד :17 קרפ

 של !ססטפ . אס 5ט טוס

 | 1 116 -] [פ[5 ₪[ בו | 566 |
 70: +00וג5

 עקצסת: 5תגמסמ ?:6ו86תמ6:0662 <3תגפסת?82811.1תס6ע.תשס.ג1>

 וכ 6%:

 00: 8.5.8 6ספקו3

 תסס 3

 + ה וזהומת 5 :

 םיבתוכמה ייוניב תא ללוכה רסמה תרתוכ 17.25 רויא

 םייוגכה םיעיפומ גצומה רסמב יכ בל םיש םייוניכב שנומיננ

 יונכ לכ םגרותמ ,תרשל ראודה חולשמ לש ךילהתה ןמזב .דבלב

 ןוכנה הנבמב תישממ תבותכל .



ו

 

ה
 



 18 קרפ

 ינורטקלא ראוד

 46%563ןכ6 תועצמאב

 וחז6וח6% =אןכ!סו'6ז -ו

 ועומיונ

 1מ(6786(-בו \606%6806-ב םינבומה ראודה יתורישב שמתשהל דמלת ,הז קרפב

 ןפדפדה ןמ תאצל ילב ינורטקלא ראוד לבקלו חולשל ךל םירשפאמהו ,[/אכ10זיסז

 ןכש ,הז קרפ יפ לע לעפתש ינפל 17 קרפ תא ארקת יכ םיצילממ ונא .ךילע ביבחה

 .ןאכ יוטיב ידיל םיאב םש ורבסוהש םיגשומהו םיחנומה ןמ םיבר

 לש םילכב שומישל המוד 6+1₪זת6+ םא1ס0ז6* לש ראודה ילכב שומישה

 תא דחיימה ,1א50406(6 לש ילכה תרכה לע קרפה ךשמהב ונבחרה ,ןכל ..6

 .1מ+6ז86+ ₪א1סזי6ז לש ראודה

 6156376 !/3ו| לש ראודב
 ילכב שמתשהל לכות ,ךלש %/65 ןפדפדכ 146450806 תינכותב שמתשמ התא םא

 הניא ראודל השיגה .ךלש ינורטקלאה ראודה תא להנל תנמ לע ,וז תינכות לש ראודה
 ./גמ60וצ טירפתב טירפ ךרד אלא ,ןצחל תועצמאב תישענ
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 א%56376+6 13! תחיתפ
 הדוקפב רחבו \/1ח60וא טירפתה תא חתפ ,11618686 תינכות ךותב ךתויהב 1

 :אבה רויאב גצומל המודב חתפיי 1צ618646 1311 ןולח .\56876(6 א[31]
₪ 

 + 1613600 48 - [\עס'וס 130 עסט ן0:ח60 ט5 |53( 66% (0 קובע

 6 צץ 80 פסח ו

9 5 5| 

 א -ןםז>]

. 4 
+ ₪ 

 תכתוב 1 ||

 0 6 + 6 \/616 סו56 עס | = 26/11/95 5

 = וכ 8 לס 0: 25/11/96 0051 -
- 

 \/פ'זס 9186 ץסט ןסוחפ6 טפ [361 וש86% !ס קובע ד חוש 605 (6
 97 קטק6|2 !5 3680ץ [-סז לסט 10 50!צס]

 וס: סח, 25 \סט 1996 16:29:56 .0
 -זסזח: 0( <30000ו68-97.00ה>

 דס: ""סזהס9 חוו 08.6 < 000 8 יו 60 ח>

2% 

 עש'עס 0183 ץסוג 01מ60ב וגצ 1856 ס66% םס ץ18ַצ םםש 012106 97 קוגממ16 0םת6' 1

 תססק://טטט .0+1166-97.00ת
 תתשחמ6ע 600 טש6%א 15 5 םשט עט25מ16 108 עסוג 60 40146 3מ6 ם6 =ם66ע50 1ם םססז

 פג4 לסוג אמסט?  ךמ6 מש6ט 021166 97 תממופ 8ת6 60012025 בעמ םסש 6000160 גם

 . 8ת0 566 ץסוג הס תש וו
, 

 :עצצ סו 66/7 65 0505/70 הא 0 0164 6 2

 46150806 לש ראודה תינכות ןולח 18.1 רויא

 :תוינולח שולשל קלוחמ םילכה לגרסלו טירפתה תרושל תחתמ ,ךלש ךסמה

 .תינכותב ורדגוהש ראודה תויקית תא הגיצמ תילאמשה הנוילעה תינולחה

 היקיתב םיקיותמה םירסמה תמישר תא הגיצמ תינמיה הנוילעה תינולחה
 .תילאמשה תינולחב הרחבנש

 םא .הנוילעה תינמיה תינולחב ןמוסמה רסמה תא הגיצמ הנותחתה תינולחה
 .הקיר וז תינולח ,רסמ ףא ןמוס אל

 תעדוה לכב ןייעל לכות ךכו הלילגה יספ תועצמאב תינולח לכב ףדפדל לכות
 .תכרעמב הרומשה ראוד

 6156306 [39ו| לש םילכה לגרס
 םילכ לגרסב תינכותה תדייוצמ ,(הסריג לכמ) תונולח תחת תדבועה תינכות לכב ומכ
 .םיישומיש רתויה םילכל הריהמ השיג רשפאמה

 לגרס תא ראודה תינכות הגיצמ ,םיטירפתה תרושל תחתמו ,תוינולחה תשולשל לעמ
 תועצמאב עצבל ךל םירשפאמה םינצחל לש הרושמ בכרומ םילכה לגרס .הלש םילכה
 .ינורטקלאה ראודב תוצופנ רתויה תויוליעפה ןמ המכ רבכע תציחל



 יוס 56806 תועצמאב ינו קית וו ו 153 =  !הסזח% =אקס!סזסז-ו \6%50806 תועצמאב ינורטקלא ראוד :18 קרפ

 18.1 הלבמ
 לש םילכה לגרמ

0 

 תאו ,ןימיל לאמשמ ,הז לגרסבש םינצחלה תא תראתמ אבה דומעב תאבומה הלבטה

 .םתלועפ

 ותלועפ רואית ומוננ

 קפסה לש ראודה תרשמ ראוד דרוה 061 \ו8וו

 .ךלש בשחמל

 .תינמיה תינולחב ןמוסמה רסמה תא קחמ 26

 .שדח רסמ בותכ דס: אובו

 הבושת ,תלביקש ראוד תעדוה לע בשה ₪46: \8ו|

 .בתוכל

 לכל הדיחא הבושת בשה ,םלוכל הנע ==: או

 .תינולחב םינמוסמה םירסמה

 רסמה תא ,רחא בתוכמל ,האלה רבעה סח

 .תינולחב ןמוסמה תלבקש 2
 תסוקמ 3

 קזסטוספ 4 םרטש רסמכ ןמוסמה םדוקה רסמל רובע

 .תארק 1
 קוסעוסופ

 םרטש רסמכ ןמוסמה אבה רסמל רובע אסא( 5%

 .תאר %
 2 ו

 .ןרותה רסמה תא ספדה קחח(

 .עגרכ תעצבתמה הרבעהה תא קספה פוסק

 הילע לקהלו ךתדובע תא שיחהל תנמ לע םילכה לגרסמ םינצחלב שמתשהל לכות



₪ 4 

 ו
 ךדבחתהל
 ידכ טנרטניאל
 תולועפ עצבל
 .הלא

 91560806 ₪!3ו[
 72 תרשפאמ
 תא רידנהל
 דוציל ,תינכותה

 תונעל וא ,ראזד
 ,סנכנ דאוד לע
 תויהל ילכמ
 תשרל רבוחמ
 בצמב ,רמולכ)
 ךכז (ןווקמ אל
 תא םצמצל
 תויונלע

 .ךלש תרושקתה
 ךיתועדוה ,םלוא
 תוחלשנ ןניא
 ₪7ח ראדו

 לכ ,טלקנ ונניא
 ךניא דדע
 תשדל דבחתמ
 תא ליעפמז
 .הנכותה

 טנרטניאל בהזה ךירדמ
0000000000 

 ראודה תרשטנל רושיקל %568+6ק76 תרדנה

 :תינכותה תורדגהמ תודחא תונשל ךילע ,שומיש לכ ינפל

1 

3 

 תא רחב ,א61%0ג06 131| לש ןולחב וא ,%61%6ג6 לש ישארה ןולחב

 התפת .0קזו:0ת%8 טירפתה ךותמ 1311 גמ0 [צ6ושפ /76166ת060658 הדוקפה

 םהילע - ןוידה תוצובק תורדגהמ התע תעל םלעתה) ראודה תרדגהל חיש וד תבית

 .(19 קרפב ןודנ

 8 אזו! (5117) תודשב דלקה .50ז%6ז8 היסיטרכה תא רחב

 תלביקש ראודה תרש לש תבותכה תא 1ת60 חגותש 1811 (/00?)-ו 50/61

 םש תא סנכה ,ףוסבל .(ללכ ךרדב ,05+ וא 1911) ךלש םיתורישה קפסמ

 הארית הביתה .2073 180 אגו6 הרושב ךלש (ןובשחה םש) שמתשמה

 :אבה רויאב גצומל המודב
9 

 ו ]>[

 אקסטה8ח06 | סקס פוס | ] טפח | 0198002800 ]

]81----------- 
 | | םוגופסוחס אוב (51ד ] 5 6:

 |  [תססתממ8/ק0ף5שאפ  [הפוהש הש: 7777777777

 | קס [תתסה | --- ]
 8 0 ו6ס!סוע: | ₪ :\זס ו בזה ?!1\65 615086 \ 3108101 | |

 | ]א האחות 1655806 506: (6 [אסח6 07 ףקש [תא= 8 ן

 ן 146558065 816 ססקכו6ב זסח (ח6 5667 (ס 6 |06 65%, תש

 < [46ח09660 [זסהו (ח6 +6/ש6/ 67 |60( סח (06 וז

 | 60% [סז א: 6 =שסוע ] 10 5 07 אפצש

8 

 ן 465 (אאז ם) 56זטסז = | חשש .וח(סז חו
| | 
 | = אסא ₪6 0600וע: אוסה 65% 60 ב6 385 |

| 

 | ₪ 100 | /6553ַססצ 3! 3 1 תו6 [)/3א 3500) |

 הרזע | לוטיב | רושיא

 6450806 \!8ו| לש ראודה תרדגה תבית 18.2 רויא

 ,אלמה ךמש תא דלקה ,צסונזי צגמ6 הדשב .166₪110/ היסיטרכה תא רחב
 הדשב .חלשתש תועדוהב עיפויש ןיינעמ התאש רחא םש וא ,תילגנאב
 ראודה תבותכ תא דלקה 18617-60 4667685 הדשבו צסטז םחוגו]
 ,ךייתשמ התא וילא ןוגראה תא ןייצל ןיינועמ התא םא .ךלש האלמה ינורטקלאה
 .צ סוזי (0ז03ת128110ת הדשב םיטרפה תא ןזה

| 

| 



 = החיה הדוקה

 155 =  !הסז% =אקסוסזסז-ו 9050308 תועצמאב ינורטקלא ראוד :18 קרפ
 י.ש שששש 2 -/][]/:;]/:-[/[/[][₪ 2---2,*7*7-33₪ 3..)])/./ 

 העדוה לכ ףוסב עיפויש) המיתח ץבוקב שמתשהל ךנוצרב םא ,ףוסבל
 וא ,₪16+51688 1116 הדשב (אלמה לולסמה ללוכ) ץבוקה םש תא סנכה (ךלש
 רויאל המודב הארי ךלש ךסמה .הזכ ץבוק רוחבל ידכ 81086 ןצחלה לע ץחל
 :אבה

 ו

 ]| (םסחקספצנסה | 5 סוסו | 10 | םופהתו:מאסח ]

 = 161 ג 00 עס( ----

 דוצפ ןרוסההםוצכה ו 0560 [0 א0שרוצע סוג ור שהפב 625063 , טוב רסוצפ .םזיס|65.

- 
 רץ סוג = | תה ותו 8

 ל מממ
 יז סוצ )ומור םווסוח:

 י/סוו 5קרמווו 6 56 אמ !>5 םקכ6וה !0 רש שנו 0( 53 טור 1 שופ הר

 סח 6 ן זס. |

 6150306 \139ו| לש ראודה תרדגה תבית 18.3 רדויא

 ,ס י6התו28(וסח היסיטרכב 1:6חו6חו 6 181] 355?1וצש06 הביתה תא ןמס 4

 םישנא םא .ראודה תנכותב שומיש לכב ךלש המסיסה תנזהמ ענמיהל ךנוצרב םא

 לא ,ךלש ראודל השיג םהמ עונמל ןיינועמ התאו ךלש בשחמב םישמתשמ םירחא

 .וז היצפוא ןמסת

 יכ ץלמומ .םירסמה וניומי היפל ,ןוימה תויצפוא תא ןמסל םג לכות וז היסיטרכב 5

 ילב דימ תושיגנ הנייהת ךלש תונורחאה תועדוהה ךכ .%6+24 היצפואב רחבת

 .הכורא תויהל הלוכיש המישרב ןשפחל

 .רושיא ןצחלה לע ץחל 6

 תובותכ סקנפ
 ךל תרשפאמ 16150406 131] םג ,תרכה רבכ התוא ₪₪00%8 תינכותל המודב

 ,סקנפה תרדגהל .ךלש ינורטקלאה ראודה לועייל בשחוממ תובותכ סקנפב שמתשהל

 :םיאבה םיבלשה יפ לע לעפ

 .ליעל רומאכ 615636 1311! תא לעפה 1

 לש רויא וילעו ךסמ עיפוי ./4061655 200% הדוקפב רחב \/גמ60וע טירפתהמ 2
 ב60 400165 8006 :ןלהלדכ תובותכה סקנפ תא גציימה ןטק רפס

 והז .חותפ רפס לש רויאל הנתשי רויאה .וחתופל תנמ לע רפסה למס לע ץחל
 .םיפסונ םיסקנפ רידגהל ןכמ רחאל לכות .לדחמה תרירב לש תובותכה סקנפ
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 הלופכ הציחל

 רפסב םש לע
 תובותכה
 ןולח תא תתפת
 רסמ תביתכ
 רשאכ שדח
 ןעמנה תבותכ
 .תסנכומ רבכ
 דימ לכות
 תדלקהל תשנל
 ךלש דסמה
 .ופוגל

 .406 86 הדוקפב רחבו (טירפ) 1%688 טירפתה תא חתפ חיש ודה תביתב 3

4 

 :אבה רויאב גצומל המודב שדח םש תסנכהל חיש וד תבית חתפית

661655 00% 

 קזסקפו(שצ |

 אסא 1 חו: | |55" ישב ורשה ליב סה ישי ראטמקרקבשש

 6: ומה ה "ואיור רעש קטש

 50844046:  [:תפע(6960400777

 סווקווסח: ו 3חהַחפז טסט טס

 דח6ז6 בז6 חס 818565 [ס (חו5 6חע

 הרזע לוטיב | רושיא

 46%50806 !/8ו| לש םייוניכ תרדגה תבית 18.4 רויא

 ומש תא סנכה ,ז\גחו6 הביתב .ןעמנה לש ויוניכ תא סנכה ,1א16א 316 הביתב

 ראודה תבותכ תא סנכה ,5-ח₪8ו1 46070658 הביתב .ודיקפת תא וא אלמה

 ךנוצר םא ,26%6ז1ק1ו08 הדשב םיפסונ םיטרפ ףסוה .ןעמנה לש ינורטקלאה

 תא תעכ ליכי ךלש תובותכה רפס .רושיא ןצחלה לע ץחל .(רויאב האר) ךכב

 :אבה רויאב גצומל המודב ,תרדגהש תובותכה

 ו 48061655 800% - 30101655.חווח ..(ם1>]

 :ו6 568 |וסח
 5₪ 7 7ך-

 3 םבחחו 2והז2

 6 םז חט ז |

 5 תוחוסמ זז 3

 [םססבא | 0 08

 תובותכה רפס 18.5 רויא

 טירפתה ךותמ 51086 הדוקפה תריחב ידי לע 4001658 300% ןולחה תא רוגס

 .ןולחה לש הריגסה ןצחל לע הציחל ידי לע וא 6
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 דכוז התא םא
 ינניכה תא
 ,ןעמנל תתנש
 ךילקהל לכות
 הזו יוניכה תא
 תבותכב ףלחוי
 .םשבו

 15 7 = ןח( =אס|סזסז-ו

 1 ינורטקלא ראוד תחילש

2 

 כ 10: 1811 למסה לע ץחל א 6 א181| לש םילכיה ל ו םילכה לגרסב
 סו ןולח לחה

 דב ,ךלש ע ינורטקלאה ראודה התא וב ,%6

 תא חותפל יד
 :אבה רויאב גצומל המו תעדוה תא רבחל ליחתהל לוכי

 54 6156806 - ו ינ סוהק05ו\וסח]

 5 ייל" . ₪ |

 העדוהה תכירע ךסמ 18.6 רויא

 7 סקנפב עיפומ ןעמנה םא .1/1311 70 הביתב ןעמנה תבותכ תא דלקה חו 1

 גצומל המודב םינעמנה תמישר תא חותפל ידכ 1/1311 10 ןצחלה לע ץחל ,ךלש

 :אבה רויאב

501601 466105564 = 

 ה 0%
 162 [החחו(לות\6ז חס 1]

 5 58 ד 3 (3ר6!31כוח\6ז 6 0

 ן חוסה "16ו006ת 067067 (:ןתוחוסח[655 בח ח6))

 7 רויא תמישר 8 ךלש םינעמנה
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 ףוג תא בותכ .5₪6018 תינכותב תישעש יפכ אשונהו םינעמנה תודש תא אלמ 3

 תעב יטמוטוא ןפואב ףסוותת המיתחה ,המיתח ץבוק תרדגה םא .העדוהה

 .חולשמה

 .56ת6  ןצחלה לע ץחל ,רסמה תא חולשל תנמ לע 4

 ,רחא דעומב רסמה תא חולשל ךנוצרבש וא תנווקמ אל הרוצב דבוע התא םא 5
 הולשמ) 261666 126!ו:ש6 הדוקפב רחבו 02041088 טירפתה תא התפ

 .וילע ץחל .(ךכ-רחא חלש) 56₪6 1,816 ןצחלל הנתשי 86מ4  ןצחלה .(יוחד

 .ךלש ראודה תרשל רבחתתש האבה םעפב חלשיי רסמה ,רגסיי ןולחה

 םשב היקיתב ןיתממ ךלש ראודה ,יוחדה חולשמה תייצפואב תשמתשה םא 6

 תגצה .ולטבל לכותו וז היקיתב ההשומה ראודה תא תוארל לכות .(2ש(פ0%

 :אבה רויאב גצומל המודב איה ההשומה ראודה

 ו 1:08 או - [[55ד]
 5 506 שא |4059806 80 0 קטסהצ וחי | [46ו0

6 \ = ₪ 
/ 7 3 | ]8 | 

 00 /04| 06% | דסט4 | | עב | ו | סמ 1 |

| 58 | 
 "רך !חטסא

 וו ןז-א-
13 56 8 

 סטפןשס6 ד
 816: דט6, 17 066 1996 19:13:29 0 .

 [-זסוה: 5חוחוסה [-ז8ט06 ה 09 <3חוחוס הו ה ז.ח9ו]>
 סזטבהחו2הוסח: צ.5ח.5 00 סטפ 0 ְּ \

 דס: חוסה [=ז608 חח 67 < רוסה 508 ה >

 ךה15 15 ₪ 56. =

 2 בט)|  (?=וקזססז וה 1865/5150 06/7 בוב 800 784/00 פס 06 0465 6506 |

 יוחד חולשמל ןיתממה ראודה 18.8 רדויא

 םחלשל םג לכותו םש םהב תופצל לכות .86₪4 היקיתב םיגצומ וחלשנש םירסמה 7
 תודוקפה וא םילכה לגרסבש םינצחלה תועצמאב רחא ןעמנל םריבעהל וא שדחמ

 .םיטירפתב תומיאתמה

 ינורטקלא ראוד לש םירסמל םיצבק ףוריצ

 םיצבק ףוריצ לש היצפואה ךא ,ילאוטסקט ילכ ודוסיב אוה ינורטקלאה ראודה םנמא
 רחא וא ילוק ,יפרג ,ץבוק לכ השעמל .ילוש ןיינעל וז הלבגמ תכפוה ראוד תעדוהל
 ךוסחלו הרבעהה ןמז תא םצמצל ידכ .ינורטקלאה ראודל חפסנכ וריבעהלו ץרצל ןתינ
 התאש םיצבקה תא ,\/ות2,1ם ומכ ,הסיחד תנכות תועצמאב סוחדל ץלמומ ,תואצוהב

 רשרשרשהמתמחקקקקזא]ז]ת ּ|ּ|ּ  9 "== -=]=-=ת=חאה

 ון
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 המודב איה םיצבקה ףוריצ לש תינכטה הלועפה .בר חפנ ילעב םה םא רקיעב ,ףרצמ

 21 קרפב ןייע ,הלועפה תא דומלל תנמ לע .ןויד תוצובק לש םירמאמל םיצבק ףוריצל

 .187 'מעב

 ו!ח(6זח6+ םא!סזסז לש ראודב שומיע
 ,ןורקעב .ינורטקלא ראודל ילכ שי 1מ+6ז86+ א 1סז6ז-ל םג 161%686-ל המודב

 ,וליעפהל תנמ לע .וילע ביחרנ אל ,ןכ לעו 1א61636 1311 לש וזל המוד ותלועפ

1 

2 

 םעפה וז םא
 הב הנושארה
 תא ץירמ התא
 2צוי ,תינכותה
 ףשא לש ךסמ
 רשא הנקתהה
 ךממ שקני
 לע םיטרפ
 ךלש ןובשחה
 םש ,קפסה לצא
 ךלש שמתשמה
 םיפסונ םיטרפו
 םישורדה
 יכ אדו .הרדגהל
 ךלש םינותנה
 2שיהב םיאצמנ
 ד"

 :םיאבה םיבלשה יפ לע לעפ

 .[ח(6ז-מ6+ 15% 1016 תינכות תא לעפה

 ./131] ןצחלה לע ץחל

 :אבה רויאב גצומל המודב ןויד תוצובקו ראוד טירפת חתפיי

 630 או

...1655806 66 4] 

 56ת0 8 [.ות%...

630 8 

 ראודה טירפת 18.9 רויא

 ,ויאב גצומל המודב 1מ+6ז₪6+ 1311 ךסמ גצוי .560 1311 הדוקפב רחב

 :אבה

 יד טז >]

 תרזפ 4₪ החגוצת הכיוע ץבוק

6 
 הס 5070 ב

 ...ןופס 0:0 וז 154 = שיא סו 10 050 |[ 46ז 6 44 פור 15 ין יץלנ

 [וסות< ₪5010507  רוסה 58 ור אסי 160 7 0: 5

 , 5000: טוס! דס חה הנ אא< |00
 צ/6|6סהו6 +0 !!6זס 50+ !ח(6ז6+ ו3ו| 300 65 =|

 דחההא ץסט (סז 6תסספוהַה 610508 !תו6זמסז 801 800 695, חסיא ציווה [ודאו\  זוסח 161! שש 1חוחא

 פטרו 6חן0ְצ 1ח6 6856 צוח ייחוסת ץסט 6בח 56ח0 8ח₪ 6068 6-08, 300 קגחוסוק816 וח
 חשיצפףזסטקטק 65 +[

0 7 

 ראודה ןולח 18.10 רויא
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 = =-------------=ה=הי ה ו ל

 :תויקפוא ןה ןאכ ,תוינולח שולשל קלחתמ ןולחה וז תינכותב םג 4

 .םירסמה תויקית תא הגיצמ הנוילעה תינולחה ₪

 .תינרותה היקיתב םירסמה תמישר תא הגיצמ תיעצמאה תינולחה ₪

 .תיעצמאה תינולחב םיראומ ויטרפש רסמה תא הגיצמ הנותחתה תינולחה ₪

 וחז6זח6%+ =>אק!סז6ז לש םילכה לגרס
 :הדובעה תלקהל םינצחל תרוש עיצמ םילכ לגרס ןאכ םג ,תונולח תינכות לכ ומכ

 18.2 הלבמ
 5 לש םילכה לגרַס
 ותלועפ רואית ומטנ ןצחל !ח(6זח6[ ו[

 .שדח רסמ רוצ צספוצע 06 2

 אסא
6 

 .ןמוסמה רסמה בתוכל הבושת רגש =6סווע וס גטזחסז 8

 [ססוע וס
 וגווסז

 לכל הדיחא הבושת בשה ,םלוכל הנע הססוע זס וו ,

 .תינולחב םינמוסמה םירסמה ₪6 וס 4

 רסמה תא ,רחא בתוכמל ,האלה רבעה סח ,

 .תינולחב ןמוסמה תלבקש טז

 ראודה תרשל רשק רצוי ,לבקו חלש | 56ח0 8ח0 36068

 .ראוד לש הדרוהו האלעה םשל

 .םינמוסמה םירסמה וא רסמה תא קחומ 6 3
6 

 תובותכ סקנפ

 ילכ לא תסחייתמ טפוסורקימ תרבח .תובותכ סקנפ לש ילכ ןיא 1ח+6706+ 1311-ל
 הסריגב רתוי דוע שגדותש השיג ,הלעפהה תכרעמ לש ילרגטניא קלח לאכ טנרטניאה
 ,וז השיג רואל .טנרטניאב תינבומו האלמ הכימת ןתיתו 97 סיפוא תליבח לש היופצה
 .תשרב ךתדובעב ךתוא שמשמ המצע 95 תונולח לש תובותכה סקנפ
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 קסועה רפס לכב רזעיה .ךלש תובותכה סקנפב לפטל דציכ ךתוא החנת הרזעה תכרעמ
 .הרזעל קוקז התא םא 95 תונולחב

 זעדח רסמ תביתכ

 חתפיי םירסמה ןולח .אסוש 1055886 ןצחלה לע ץחהל 1ם10ז861[ 181] ןולהב

 60 40:36 - \/6:16זה [טוסקסהה

 םא 8 שח ₪ ןמסה לעחש ם6ס
 בו -:[= [רי|ו] /5|5[3| 8 ||

 ב

 םישדח םירסמ לש חולשמהו הכירעה ןולח 18.11 רויא

 תבותכ סינכהל ידכ .1%6156806-ב ולא תולועפל םימוד וחולשמו שדח רסמ תביתכ

 .םיבתוכמ תרוש לכל לאמשמש םינצחלה לע ץחל ,תובותכה סקנפ ךותמ

 תא חותפל תנמ לע ,4.061055 1200% ןצחלה לע ץחל ,תוכותכה סקנפב לפטל ידכ

 :אבה רויאב גצומל המודב חיש ודה תבית

0% 001655 1 

 5 20 שמא פס

 | אמו סחוס 6 וסטק = 05 שמ

 ד עקס חאהו6 0 563601 זס | פסי ₪ בחר [זסח 5:

] 001655 800% 5 

 תובותכה סקנפב לופיטה ןולח 18.12 רויא
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 כנננ ןויד תוצובק

 ו 60 6%

 םישמתשמל רשפאמה תוינורטקלא ןויד תוצובק לש לולכמל סחייתמ 11561%6+ חנומה

 יגהונ ןויד תוצובקב םיפתתשמ .םינוידב ףתתשהל םוקמ לכב טנרטניאל םירשוקמה

 תוצובק 15,000-מ הלעמל תומייק .הצובק לכב דיחי אשונל םהלש ןוידה תא ליבגהל

 תויח ןוגכ ,תעדה לע תולעהל ןתינש םיאשונה לכ תא ללוכ ןהלש םיאשונה חווטו ןויד

 הקיסיפ ,האופר ,ללחה רקח ,םיינפוא לע הביכר ,ןוציחה ללחהמ םירוקיב ,דמחמ

 .םדא ינב ןיינעמש אשונ לכ ללכבו ןימ ,תיניערג

 סחייתה הז חנומ .טנרטניאל םדק 58%6( ,השעמל - 4%

 (חופוח!זהחו65) םילודג םיבשחמ רוביחל השמישש תכרעמל רוקמב

 יפוליחו רודיש ךרוצל ,םימדומו םיליגר ןופלט יווק תועצמאב ,הזל הז

 ןיב ינכט עדימ יפוליחל ילכה שמיש ,רוקמב .רקחמ ינויד לש םירמאמ

 םיאשונל םג ןוידה תוצובק וחתפתה הרהמב ךא ,רקחמ תודסומ

 ,םיביבחת ומכ םייללכ םיאשונל םג ,ןכמ רחאלו םיינכט אל םייעדמ

 .אוהש אשונ לכו הרבח ,תושדח

 ראודה לש הבחרה ןיעמ ,טנרטניא ךרד עצבתמה תוריש אלא תשר הניא 41

 אורקל ,רסמ לכל תשגל לוכי שמתשמ לכ רשאכ ,םירסמ תרבעה תורישל ינורטקלאה
 .ולשמ רסמ רגשלו ותוא
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 .-ב---- 0000000200

 תירמ 1 2 1

 פמאמב לופיטה .(,41110105) םירמאמ םינוכמ ןויד תוצובקל םיחלשנה םירסמה
 ו 1 5

 ל תושפאמה (868601) האירק תינכות הנוכמה תדחוימ הנכות תועצמאב השענ

 .ךלשמ םירמאמ םוזיל וא םהב לפטלו םהילע ביגהל ,םירמאמ אורקל

 לע ססובמ ןהלש הנבמה ,םירדגומ םיאשונב תוקסוע - ןתרדגה יפל - ןויד תוצובק

 .(!₪0) תוארשרש םירצויה םיפסונ םירמאמו תובוגת ררוגה ןושאר רמאמ

 רנאמה לע תובוגת םירגשמ םירחא םישמתשמש ךכ ידי לע תורצונ תוארשרשה

 נקפמ לע תולקמ האירקה תוינכות .תרשרשב םירחא םירמאמ לע תובוגת וא ירוקמה

 .רוקמה רמאמה לש ואשונמ תוטסל םיתעל תוטונ תוארשרש .תוארשרשה ירחא

 הצונקה לש יזכרמה אשונב ןוידל םמצע םימצמצמ הצובקב םיפתתשמה ללכ ךרדב

 תומוקמ תוארשרש ףאו תוליבקמ תוארשרש םג ונכתיי הצובק לכבש ןבומכ
 .(תחא תרשרש ךותב הנשימ תוארשרש)

 גו תורעהו םהלש תונויער תועיבמה תועדוה םירגשמ ןויד תוצובקב םיפתתשמ

 כ וא תורזנוצמ ןניא ןויד תוצובק ,םירקמה בורב .ןוידה תצובק לש אשונל

 תלנק יבגל תוינידמ לע רמושה להנמ ונשי ןהב ,תורקובמ ןויד תוצובק ןנשי םלוא

 טניאש וא ןוידה תצובק לש אשונל תורישי םירושק םניאש ולאכ תלסופה ,םירמאמ
 םיסנכנ להנמה ידי לע ורשואש םירמאמ קר ,ולא םירקמב .אשונב המואמ םיש

 .םיפתתשמה לכל םיגצומו הצובקל

 םיאשוה יבגל ךשמה ירמאמ ,םיפסונ םירמאמ םיבתוכו םיארוק םיפתתשמ
 וא ,תירוקמה העדוהה תא רביחש ימ םע םיחכוותמ וא ,עדימ םיפיסומ םה ורגושש

 ןוויכ ,דבלב םידחא תועובש ןוידה תצובקב ראשיהל םילוכי םירמאמה .ותא םימיכסמ

 טיתורישה קפס ידי-לע ,השעמל ,תולהונמ ןויד תוצובק .ןוסחא חפנ םיספות םהש

 .תועובש רפסממ רתוי ךשמב ןוסחאה חפנ תסיפתב ןיינועמ ונניא רשא ,ךלש

 ןכל הביסה יהוז .ךלש םיתורישה קפסב איה ףא היולת ןויד תוצובק לש התונימז
 טמתשמל ומכ ןויד תוצובק ןתואל השיג דימת ןיא תחא הנידמב טנרטניא שמתשמלש
 הניאש ןויד תצובק לע עמשת םא .רחא קפס לצא ףא וא תרחא הנידמב אצמנש
 ןוכדע .התוא ףיסוהל ונממ שקבל לכותש ןכתיי ,ךלש םיתורישה קפס ידי לע תכמתנ

 הנימזה ןויד תצובקש ךכ ,ההובג תורידתב השענ םינושה םיקפסה ןיב םירסמ תרבעהו

 רחא שמתשמ לכ לצא תללוכ וז הצובקש רמוחה לכ תא לולכת ךלש קפסה לצא

 שיש םלועב שמתשמ לכל ןימז תועש רפסמ ךות היהי רגשת התאש רמאמ לכ .םלועב

 .הצובקל השיג ול

 ?ןוידה תוצובק תוניוממ דציכ
 תוצובקל תומש ןתמ לש תינדפק תכרעמ הצוחנ ,ןויד תוצובק יפלא תומייק רשאכ

 אשונב הצובקה תא אוצמל לכוי שמתשמ לכש ידכ ,תוירוגטקל םיאשונה תקולחו

 .תומש לש תודחא תומרב םישמתשמ ,תוצובקה ןיב הנחבה רשפאל ידכ .ותוא ןיינעמה
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 לש בחרה אשונה המ תעדל ךל רשפאמה ,יללכה ההזמה איה הנושארה המרה

 :תוירוגטק עשתל תוצובקה תא םיקלחמה ולאכ םייללכ םיהזמ העשת םימייק .הצובקה

 םייונש םקלח ;תורחאה תוירוגטקה לכמ םיגרוחה םיאשונ - (יביטנרטלא) |[ ₪

 .ירשפא אשונ לכב טעמכ תוצובק אצמת ןאכ .תקולחמב

 .הלכלכו םיקסעל םירושקה םיאשונ - (סנזיב) טו ₪

 .בשחמה יעדמלו םיבשחמל םירושקה םיאשונ - (םיבשחמ) 60 ח1ק ₪

 תויללכ תושדח ,ןתלועפו ןויד תוצובק תודוא תושדח - (ןויד תוצובק) תסוע< ₪

 .הילאוטקאו

 .תונמא וא םיביבחת רודיב ,יוליבל םיעגונה םיאשונ - (רודיב) ע66 ₪

 .םייעדמ ןיינע ימוחת וא םיאשונ - (עדמ) 501 ₪

 .תויתרבח תויגוסל םיעגונה םימוחת וא םיאשונ - (הרבח) 506 =

 .םיחוכיוול ירוביצ םורופ לש םיטביהב תודקמתמה ןויד תוצובק - (החיש) 1 א

 .תרחא הירוגטק ףא רדגב םניאש םיאשונ (תונוש) תגו86

 אלש ןבומכ .קפס לכ לצא םתוא אצמתו טנרטניאה םלוע לכב תולבוקמ ולא תוירוגטק

 תוירלופופהו תובושחה ךא ,קפס לכ לצא תואצמנ תמיוסמ הירוגטקב תוצובקה לכ

 .ואצמיי ללכ ךרדב

 תוירוגטק רפסמ םג םיקיזחמ םיבר םינויד יתרש ,תוירקיעה תוירוגטקל ףסונב

 :ןוגכ ,תוינשמ

 .םייחה יעדמבו היגולויבב םיאשונ - (היגולויב) טנסת6+ ₪

 .םייטפשמ םיאשונ - (טפשמ יתב) 600718 ₪

 תחא ףאב םיללכנ םניאש ,םייללכ תוניינעתה יאשונ - (יללכ) ₪6ת678] ₪

 .תורחאה תוירוגטקהמ

 .ב"ויכו םינרדב ,תוחידב ,רומוה - (רומוה) גטס ₪

 לע יללכ עדימ ןתית הצובקה םשב האבה המרה ,הירוגטקה לש יללכה ההזמה ירחא

 תוקסוע הלש הנשימה תוצובקו 60.80010 לשמל .יזכרמה אשונה לש םוחתה

 תמייק םירקמה בורב .'וכו היגולויב אוה 501.210106/ לש םוחתה ,עמש תוכרעמב

 דועב תוינוכמ תגיהנב תקסוע 30105.0.(81זושות6 ,ךכ .תומר לש תפסונ הקולח

 .תוקיתע תוינוכמב תקסוע 06)31.311605.3811 הצובקה

 לע רתוי תובר תומרמ בכרומ םשה ,ןויד תוצובק לש םוצע רפסמ שי םהב םימוחתב

 אצמת עדמהו םיבשחמה םוחתב רקיעב .דחוימה אשונה לש יוהיז רשפאל תנמ

 .תובר תומר ידי לע תניוצמה תוחמתה

 תקסועה ןויד תצובק איה ,לשמל 6-0 מק .05.ח15-ו1180015 2005. זס

 .תונולח לש הלעפהה תכרעמ תחת םילילמת דוביעל בשחמ ימושייב
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 תא םיננסמ םירחאו םיבר םיקפס לצא תונימז ןניא 81( תיירוגטקמ ןויד תוצובק

 ימוקמ אשונב תוקסועה ןויד תוצובקל תשמשמ וז הירוגטק ןכל .וז הירוגטקמ תוצובקה

 הירוגטקב הצובקה לש המוקמ ,םיאשונל הקולחה תניחבמ םא ףא תיפרגואיג הניחבמ

 .תרחא

 ךלש האירקה תינכות תרדגה
 קר קוקז התא ,ןפדפדכ 1מ+686+ א כ1006-ב וא 1צ50406(6-ב שמתשמ התא םא

 תוינכדעה םהיתואסרגב םינפדפדה ינשש ןוויכ ,ךלש םיתורישה קפסמ יסיסב עדימל

 (והפ\פ 507/61) םינוידה תרש לש תומשה תא תעדל ךילע .האירק תינכות םיללוכ

 .ךלש (181] 567ש6ז) ראודה תרשו

 קפס ידי לע קפוסמה םיצבק תרש - (חפש5 56 /6") םינויד תרזע | |הודגג

 ארוק התא ,ןויד תוצובקמ םירמאמ ארוק התאשכ .ךלש םיתורישה 0

 םיתורישה קפס ידי לע קזחותמה תרשה לע םינימז םהש ןוויכ םתוא

 .ךלש

 ידכ שמתשמ התא הב תינכות - [ח659ז6300ז) האירק תינכות "2

 ויד תצובק לא םירמאמ רגשלו ןויד תצובקמ םירמאמ אורקל

 אוה 5טקש116 רשאכ ,ח6ו/8.5₪ ק1:6ז תנוכתמב אוה םינוידה תרש םש ,ללכ ךרדב

 תרש .ח6/5.1ת+0ז.64.11 אוה תרשה בהז טנרטניא לצא ,לשמל ךכ .קפסה םש

 .זוח311. פט קק]!ו6ז תנוכתמב ,ללכ ךרדב ,אוה ראודה

 לע וז הטיש יפ לע לעפנ הבה ,הכירבל ץופקל איה תוחשל דומלל רתויב הבוטה ךרדה
 לעפיש תנמ לע ןפדפדה תא רידגהל ךילע ,תישאר .ןוידה תוצובק אשונ תא לגרתל תנמ
 .האירק תינכותכ םג

 6%56306-ב עמתשמ התא םא
 .זצ6056476 תא חתפ

 1311 הח0 1צסושפ 616686065 היצפואב רחב (20+108 טירפתב

 .501/678 היסיטרכב רחב

 קפסמ לבקל לכותש עדימ יפ לע [אסואפ 56/6 הדשה תא רדגה 1א6ואפ עטקמב 0% 00 12
 .864.1.:6/5.1046] דילקי בהז טנרטניא יונמ :המגודל .ךלש תורשה

 .08 - רושיא לע ץחל 5
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 ל₪ 3 הסרינב

 לכות תינכותה

 לע ץוחלל
 ןמז זהו ןצחלה
 תתפנה טירפתה

 3680 רוחבל

 .א5

 וח+6זח6+ =א!סזסז-ב עמתשעמ התא םא
 .ןפדפדה תא חתפ 1

 ןתונ התאש הנושארה םעפה וז םא .א6806 [(6וש8 הדוקפב רחב 60 טירפתב 2

 .הלועפה לע עידומה החיתפה ךסמ גצוי .הרוצתה תרדגה ףשא לעפוי ,וז הדוקפ

 .(0%6א) אבה ןצחלה לע ץחל

 רויאב גצומל המודב ,ךלש ינורטקלאה ראודה תבותכ תאו אלמה ךמש תא ןזה 3

 .אבה ןצחלה לע ץחלו ,אבה

 !ח!6וח61 63 (-סח!:ףונז 3זוסת

 //ןסה עסונ סבו מח םוטסוס !ס מ חפואנףוסוטק 0 5 5 61
 65306, יסוא (5צקובע חפחחס וא םסוק6פו וח !ח6 [וסוח

 חוו עסוצ חפוחס 55 עסונ 49040 ₪6 4 10 הק.

 11 שח: 5 תחוסה [ 60

 160 מח 165 10 עסוצ 6 5100016 6061 סע כס( לס
 טה סנש םוזאבמ ו לע < סוג פח המ 6

 שס וגב6 עס\צ 654 50653 [0 ו6קש 10 ץסוא םוסומ לוב
8 

 .חלבב 40163: וס ח/( 51616[ |[

 6. סורר. (כסה)

 לוטיב | |[ אגה> | < םדוקה

 1₪-ל תומשה תרדגה 19.1 רויא

 םא .תרשה םש תא דלקה .ךלש םינוידה תרש םש תא סינכהל שקבתת אבה ךסמב 4

 םיטרפה תא םג סנכה ,תרשל סנכיהל תנמ לע המסיסו תוהדזה שרוד ךלש קפסה

 ץחל ,םינותנה תסנכה רחאל .אבה רויאב גצומל המודב האריי ךסמה .םישרדנה

 .אבה ןצחלה לע

 !הז6וח61 465 (-סת!וךטז 3!וסח

 ב וחסיופ 5661 16 106 606 0 שיאה עסט סו 0
 1650 וחסיצס. = 61 )5 5 0 סו רו 6

 "יתסואל-2

 אש [ רוז 61

 |[ נע הסואמ 5 60 מ 0

 1 [/סטס 56038002 7---7------ =

 | 5 ק 67 מסה גילה <מז\ 28 פצ* + ב וזו

 לש |
 -ל תרשה תרדגה 19.2 רויא
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 .קפסל ךלש תורשקתהה ןפוא תא רידגהל ךממ שקבי ףשאה לש אבה בלשה 5

 .תישילשה תורשפאה תא ןמס ןכלו ,םדומ תועצמאב רבחתמ התא ,ליגר שמתשמכ

 ץחל .ךתוא שמשת תשרל רוביח לש הרדגה וזיא רידגהל שקבתמ התא ,ךשמהב

 קפסל רושיקה לש םשה תא רחב ,חתפתש המישרבו הביתה דילש הטמ ץחה לע

 אלא ,דחא םש קר היהי ךלש המישרב יכ חינהל ריבס .ותוא תרדגהש יפכ ךלש

 המודב האריי ךסמה ,הרדגהה רחאל .תחא תשר רשאמ רתויל רשקתמ התא םא

 .אבה ןצחלה לע ץחל .אבה רויאב גצומל

 !חוסזחסז 16095 (>סח[וףטזהווסח

 חסה ססחת6ס(ותַפ (ס עסטז 603 561761, עסונ 63 607601
 וח 36%618| 6/6[/0ה1 ש!8ע5. [26856 קי !ת6 !עק6 0(

 6סחת6ס(וסח 08( עסוג יאוו| 56.

 +7 | טס 8 [/\\א ססהת6ס0ח

 67 | ססחתשסו חח

 66 | 56 8 חוסט6חו !ס 300855 חוע תו

 156 (חש [סופסוצומט 8-4 כ 1 6סזוהַה שס חת שוטה

 ב | 2 |

 לוטיג | +
 [₪-ל תשרל רוביחה טקיבוא תרדגה 19.3 רויא

 תרדגהל הל שורדה לכ תא תינכותל שי יכ עידומה ףשאה לש םויסה ךסמ עיפוי 6

 .("1ח181) םויס ןצחלה לע ץחל .רשקה

 םירמאמ תאירק

 56306+6%-ב עמתשמ התא םא
 .א6080806 תא חתפו ךלש תורשה קפסל רשקתה 1

 .צ648086 1\סוא8 תורשפאב רחב \/1מ60ו/ טירפתב 2

 רמאמה תא גיצהל הרומא הנותחתה תינולחה .תוינולח שולש ובו ןולח גצומ
 תוצובק תא הגיצמה תינולחה לאמשמ ןה תונוילעה תוינולחה .עגרכ ארוק התאש
 הצובקבש םירמאמה תמישר תא הגיצמ תינולחה ןימימו ,יונמ התא ןהילא ,ןוידה
 .וז
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 התא הב ,ןויד תצובק ךל גיצי םינוידה תרשש תנמ לע - יונמ תמיתח

 דמלת אבה קרפב .וז הצובקל ףרטצהל וא *יונמ םותחל* ךילע ,ץינועמ

 .תאז תא עצבל דציכ

 תוצובקה תא הגיצמ תילאמשה תינולחה ,ןויד תצובקל תמשרנ םרטש רחאמ

 יפ לע יונמכ ךתוא תמשור הנקתהה תינכות םהילא ,םישדח םישמתשמל תועגונה

 דומלל לכותש ךכ ,הידמל םירושקה םיאשונב תונדה תוצובק ולא .לדחמ תרירב

 רפסמ ןיוצמ ןויד תצובק לש םש לכל ןימימ .ןוידה תוצובק אשונ לכ לע ןהמ

 :אבה רויאל המודב הארי ךלש ךסמה .ךדי לע וארנ םרט רשא ,הב םירמאמה

 54 16136870 165 - [חפוא3:]

 6 200 שש !4ש25506 50 )קסמה תשסא [46

 ₪ שנ | חפואכ ותו6ז ח6( 4 [8613:41 ח6וא5 051]

 ]| חסיא5.החחסטה הוט

 (2] | הפו +.חסוט 565. ףט6310ח5

 חסוצצ ּהח:ו1

 יונמ התא ןהילא ןוידה תוצובק תגצה 19.4 רויא

 .ח6ו/5.3חמס נת66.ת6ו/ש565 הצובקה לע הלופכ הציחל ץחל 3

 :אבה רויאל המודב הארי ךלש ךסמה

 4 4615086 463 - [חשוש2: חו 5. החתסונתס6. )|

0 

 ו = + = פא 6. ח61.4 [06! 0008 חו [051]
 ₪ ית 6
 ₪ חס: .ח6ש/ט+61:.ךט6נ!וסחצ 4 יב 6

 | הסום | 1 כ |6

 ו[ גזחסח

 166 6 הח(סזסצוסה

 51  בצוצ כהז-20חהז
 "ה 601903 /166...*|

 תינמיה תינולחב הצובקב םירמאמה תגצה 19.5 רויא



 טנרטניאל בהזה ךירדמ 0 ₪

 הגוצתב רמאמ לכ לש אשונב ןייעל תנמ לע תינמיה תינולחה תא ביחרהל לכות

 .בתוכה םש תא קר אלו

 וחלש םישמתשמש יוסינ יצבוק ,"לבז ירמאמ" םה וז הצובקב םירמאמה לש קלח

 \/6160₪16 40 רמאמה תא חתפו ולא םיצבקמ םלעתה .הקינכטה תא לגרתל ידכ

 המודב הנותחתה תינולחב גצוי ומצע רמאמה .רמאמה םש לע ץחל ,ז56%6+ !

 :אבה רויאב גצומל

 84 ₪61:6006 64 - [/60!6ו6 (ס (!:6ה6ו/]

 = 6 ? ו ו פט 0

 ּפ ₪ 9 =" כ 5 5 9 = 5
 ךכ + | כ וו | = נצ | ה ג | 5 סו | כא ₪ ג 5 ו 5%

 !ושיה 66% מ יי ו

 יב צחי 161 חש .4 |05 חי 051 5 | 600083 |60 * * הש

 (₪| הס: החהסטה66. 60:61 6 1 1 ₪ 0 בג

 ]ה 4 מ
 | הפ: חוו או 2 51 0 ז6ה אגח < 5 [40ה6ע סח 6 ו חוסוחס |

 5 טפ]666 //60|6 06 !ס !!5608||
 מוש: 60 7 טָב 1996 07:00.05 אז

 [-זסזה: חוב חחסוטח9 065 שש 6 (\/יבזא [/(0זב55)
 אס5 זסנקפ: הפצע 3 חחסטהסמ חששו ו , שפ 35

 =סווסשטק-ד 0: ח6ו6 השעטבס זמ טס

 גססתגנץ6-תהתמ: ג56ת66/961606/ק1

 /ב:-6ת85בַה6: 5 256 1995 םע ת6סבתתסמהס56665)6ַט.60₪ (אהמפא 3א0506ב)

 6תהם065-ק05664-5ם0: תםשטש.150,ת6טכ .התפטסמב

 ע61ש0₪6 60 056מ66! 6)7  תשעכ(תסטק תשטכ.םתהסטת66.תשעטכ6שמ5 ם0ם621תכ ₪ 10% ס+

 1תסץס4טש5ס5ַצ 1ת+סתמהמ1סת חמסוגס 056ת65. 211 תמט טשש52 2ת0011 4 םח6 ?י1ןע

 טח6:550ת8 ₪11 םתש ₪06ומ06ה65 1ת תשט3 .בםתפסונתסש6 .ם5מטוגצמ<כ 251086 65ע1תַש "0 =]

 | וש תת תקנה הסל ירתה חלפה
 הנותחתה תינולחב םירמאמה תגצה 19.6 רויא

 ןייעל לכות .הנוילעה תינמיה תינולחב הטמ לולגל ךשמהו רמאמה תא ארק

 .ןויד תוצובק אשונב ךלש עדיה תא וקימעיש וז הצובקב םיפסונ םירמאמב

 !החז6זח6% =>אק|!סזסז-ב עמתועמ התא םא
1 

2 

 .[ח+6ז-ם6+ 12% 1016 תא חתפו ךלש תורשה קפסל רשקתה

 םינוידה תרשל תרשקתה םרט םא .686 165 היצפואב רחב (+0 טירפתב
 תוצובק תמישר תא ךילא ריבעמ תרשה יכ העידומה תריואמ העדוה תבית עיפות
 .ךלש קפסה לצא תונימזה ןוידה

 :אבה רויאב גצומל המודב העדוהה
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 םסישחוסהבוחס !ח5 ₪51 0( ח65 וסטקפ ב ה1בס|6 סח חש 5661
 דו חמע !5%6 8 [םוא וגוש וז עס 33/6 3 פסו 6סחה601וסח

 \ס עסוז 6%

 םסיחוס בח זס: 362 1606766

 םינוידה תרשמ תוצובקה תמישר תרבעה 19.7 דויא

 בשחמה לא רבעות ןויד תוצובק יפלא המכ תללוכ איה יכ חינהל שיש המישר

 היסיטרכב תטרפמה או חיש ודה תבית גצות ,הרבעהה רמגב .ךלש

 :אבה רויאב גצומל המודב תונימזה תוצובקה לכ תמישר תא 1|4

 ה ₪6:

 מוצע הסייופטוסוקכ ייראה סזוא םצח

 ./ז /ןוב/ חרס: 0/0 0 |

 3ס

 50 סנס | |
 8 סנגג וס הו תר]

 8 סונ 165עסוח

 8 סנה.

 בס שמו 1

 85 ןסספ

 טס קסו\וספ

 80 חט

 טס סיפוס

 בלס.

2 | 

 תונימזה תוצובקה לכ תמישר 19.8 רויא

 הצובקה תא לשמל הסנ .המש לע ץחלו הצובק ךל רחב 3
 אצמת .(ךלש קפסה לצא הנימז רמולכ) תגצומ וז םא 463013. 0116(ות.00 1
 ךסמ .םיינורטקלא תרשרש יבתכמ אלא ןניאש הלק תורשעתהל תועצה עפש ןאכ
 :אבה רויאב גצומל המודב תודרפנ תוינולח שולשל קלחתמ ךלש האירקה תינכות



 ודה

 טנרטניאל בהזה ךירדמ ₪ 2

 זז >]

 הרע ושש יב הגוצת | הכיר ץבוק

9 6 ₪7 ₪ 
 ה ₪ 3 3 ₪ ש =
 אא ₪62 0 6 וס [סואמו 6 = ושב סוסטק< | 000060 || 0 [-ך

 ודו ו /
 2 3086008 סו |

 ץ21 600 וה בח 66 00 616 00 16 פו
 - ןאפ50 אז ה א 7 16 11/11/96 5

 חזו( 5 (1[213+ 1/2 זו66 ! םוווע פטוחהה 11/11/96 5

 זהצ וז ,צסטהוו וואש וז (0חהחו6 3!8ע06% 11/11/96 5

 - ןצ/סו!6 \/6(הטו 6 וע 6% 1]
 1 ב1 ב בו בב( בת בלתי תעב 0 -!902506/0:000%0 9-

 [וסח: | 6

 50טפן606 66 15 חט 0חיגהס ל 048 !וזס 10 16 םיסו1 שזו

 38360 וו 3הח4 66 ל סוח |ווס 10 106 061167 || שחוו 6 1ח8 0651 5
 זחוחטו 65 סצפז 5ס6ח|!

 דחפ |ח!6זח91 45 טףזסשעה וזפחוסחשסט5|ץ . 1[ 800185 וח 5ו28 ₪8 4

 חוסחוה5 :פווו!, 1655 [חגח 5% 0[ טצפזץסהפ סח 63 85 86685 0
 | צסט טחב6ז513ח8 [ח6 םס16הזו3| 01 אצחו | 30 53צוחב 7

 25 ח5(635805). 4 6360 8

 1₪ לש האירקה תינכות ךסמ 19.9 רויא

 .תינרותה ןוידה תצובק םש תא הגיצמה טסקט תבית איה הנוילעה תינולח

 רמאמ רוחבל לוכי התא .הצובקב םינימזה םירמאמה תא הגיצמ הינשה תינולחה

 רחבנש ךמסמה ןכות תא הגיצמ הנותחתה תינולחה .ומש לע הציחל ידי לע

 .ותוא אורקלו ךמסמה ךרואל לולגל לכות .הינשה תינולחב

 עיפות ,התע הז תנייע הב הצובקה לע יונמ ךניא םא .האירקה תינכות תא רוגס 4

 ,הז הרקמב .וז הצובקל יונמכ םשריהל ךנוצרב םא ךתוא תלאושה חיש וד תבית
 .הלילשב בישהל לכות

 ו !46[56+-ב םינושאר םידעצ
 תא ריכהל הסנ .תוצובקה ןיב ישפוח טוטישלו םינוש םירמאמב ןויעל המ ןמז שדקה
 יבחרב םייניע תוגוז יפלא תורשע לש םהיניעל עיגת בותכתש הלימ לכ יכ רוכז .ילכה

 .תיביספ הרוצב דמלת יכ םיצילממ ונא ןושארה בלשב .דמל ךא ,להבית לא .םלועה
 .רתוי תצק הידמה תא ריכתש דע םירמאמ חלשת לא .להנתמ ןיינעה ךיא הארו ארק

 .ח6ו5.גתתסטת66.06וש₪50ז% הצובקב אצמת םישדח םישמתשמל תובוט תוצע
 .11868%6+-ב םיגוהנה םיללכל םיסחייתמה םירמאמ רקיעב ארק

 ולאכל סנכיהל ילואו תונימזה ןוידה תוצובק תמישר ךרואל שולגל היהי בוט ןויער

 המישרה 1מ+6ע86+ [א6"10ז-ב שמתשמ התא םא .ןיינעמ ךל הארנ אשונהש

 ,א86806(6-ב שמתשמ התא םא .ןכל םדוק ראותש יפכ ךלש בשחמל רבכ הדרוה
 :תוצובקה תמישר תא דרוה



 ו זחה ממפממממממק| =

 וה

 566% לש ןויד תוצובק :19 קרפ = 173
 ה

 .הז קרפב םדוק תדמלש יפכ האירקה תינכות תא חתפו תשרל רשקתה 1

 .5םסוא 411 ןא6וופ8-0₪8 הדוקפב רחבו (20+:0₪5 טירפתה תא חתפ 2

 .ךלש בשחמל דרות תונימזה תוצובקה לכ תמישר

 ו ליחתמ ןמשש תוצובקל רובע .לארשיל תוסחייתמהו 11-ב ליחתמ ןמשש תוצובקב ןייע

 .19786]-ב

 םימל ץופקלו זעהל ןכומ התאו הידמה תא ריכמ התא יכ שיגרתש דע ןמז יד שדקה

 .דיגהל ךל שיש המ תא תשרה יבחרל חולשל רמולכ - םירקה

1 [ 
 ./ ו 9
6 

 רש

 שארב המוד הנבמ ןוידה תוצובקב םירמאמה לכל
 שארב ללכ ךרדב .תודש רפסמ תללוכה תרתוכ העיפומ העדוהה

 העדוהה חלוש לש ומש םיעיפומ ,אשונל תחתמ .(אשונה) פט +

 סזט3בחול3זוסח הדשה .זסחה הדשב ,ולש ינורטקלאה ראודה תבותכו

 ,הטיסרבינוא) העדוהה החלשנ ונממ ןוגראה תודוא םיטרפ ליכמ

 תוצובק תא טרפמ אפשפזסטספ הדשה .(המודכו השיג קפס ,לעפמ

 תוצובק לא תחלשנ תחא העדוה םיתעל .וז העדוה החלשנ ןהילא ןוידה

 ןתינ ,תרחאה ןוידה תצובק לש המש לע הציחל ידי לע .תודחא ןויד

 .₪6/0ז6ח685 הדשה םג עיפומ םימעפל .יטמוטוא ןפואב הילא שולגל

 ,תועדוהה תא אורקל ידכ ,הז הדשב םירפסמה לע ץוחלל לוכי התא

 תא תוגיצמ תונוש האירק תוינכות .תיחכונה העדוהה תסחייתמ ןהילא

 .תוינכותה תיברמב םיגצומ לינה תודשה ךא הנוש הרוצב תרתוכה
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 תופרטצה - ןויד תוצובק

 םירמאמ רוגיצנו

 תמיוסמ ןויד תצובקל סנכיהל ידכ האירק תינכותב שמתשהל תדמל ,םדוקה קרפב

 בייח ךניא .ךתוא תוניינעמה ןויד תוצובקל ףרטצהל התע לכות .םירמאמ אורקלו

 ,תאז םע .םירסמ הילא רגשל וא הבש םירמאמה תא אורקל ידכ ןויד תצובקל ףרטצהל

 רידגהל תלוכיה אוה םיבושחה תונורתיה דחא .ןויד תוצובקל תופרטצהל תונורתי שי

 דוגינב ,ףרטצמ התא ןהילא ןוידה תוצובק תא קר גיצתש ךכ ,ךלש האירקה תינכות תא

 השיג ךל היהת ךכ .םינוידה יתרש בור ידי לע תוקזחומה ןוידה תוצובק יפלא תגצהל

 .ןיינועמ התא ןהב תוצובק תורשע ילוא וא ,תוצובק המכל תידיימ

 ןויד תצובקל תופרטמצה

 .צ615636 16/5 ןולחה תא חתפ 1

 ןייע .(10(20ם5 טירפתה ךותמ 5]גסא .41] א6פקזסטק5 טירפה תא רחב 2

 תינולחב ךתוא תניינעמה הצובק לש המש תעפוהל דע הכרואל לולגו המישרב

 .תילאמשה

 לש בר רפסמ אלא ,ןויד תוצובק םניא ןולחב םיעפומה לש קלח יכ בל םיש

 םשכ המשש היקיתכ תונמוסמ ולא תוצובק ידגוא .םיוסמ יללכ םוחתב תוצובק

 :20.1 רויאב גצומל המודב ,תוצובקה רפסמ הדיצבו םוחתה



 טנרטניאל בהזה ךירדמ

 זהו. חז5...סקו 5 - .

 סחב.* (18 ףזסוטק5)

 60.* [4 ףזסוגקפ)

 סח [3

 6סזחק.* [745 םזסק5)

 60 חק056...חחסטחס6 [ | 3 3

 6סמססז0ו8.* [2 םזסוגק5)

 ססחה.ןספ6((5.0ז₪64 [ ]117 4.

 ססחוזס] [ךפו פז ₪
 ה!:ה] -בחיב] 1 1

 תוצובק תויקיתו ןויד תוצובק 20.1 דויא

 גציימ היקית לש דדוב למס רשאכ 601 םוהתה תא לשמל האור התא המגודב
 לכ תמישרו ודיצבש + ןמיסה וא היקיתה למס לע ץחל .ןויד תוצובק 5

 ולא ,הנשמ תויקית שי הב םגש אצמת ,תוצובק תיקית חתפית םא .גצות תוצובקה
 .תוננוקמ ןויד תוצובק

 המודב התוא ןמסל ידכ ,הצובקה םשל ןימימש הקירה ןומיסה תבית לע ץחל 3
 :אבה רויאב גצומל

 116% ו

 ב 1 064302... - 6 ס- ו?

 1 ₪ו:608... - . 6 7?

 730 616% 44. - % 6: אטווו 1666 05

 1 אושא 48ב8.. -  0% [468:טזוהַפ 1611 5 קוס
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 - ₪ / "1 06ת8.. 5% 16: ץסט'זש 086 וז עסט ! 5
 ב 5 ₪045. 20 5[ תו

 סס חח 03182 8:6+ 6

 ףזסונ05] 2( *.  80356!03 .600

 ס0ק 6418 ..08/860%.:6א | | 5

 סח. 81308:0.6% | 2

 ססהק.80(08...+.קזסףזשצ: | 1

 סטוק 6. ?ךז
 3.:0000.681808:6ע2856 | |

 סח ו 6 2 ףוסטש5]
 ה

 טסו ₪
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 ןויד תצובקל תופרטצה 20.2 רויא

 לע רבכעה עיבצמ תא בצה ,ןומיסה תבית תא האור ךניא םא \/

 .הנימי ותוא רורגו תוינולחה ןיבש לובגה :

 דבלב ןהילא תפרטצהצנ תוצובק תנצה

 תא 01:08 טירפתה ךותמ רחב ,ןהילא תפרטצהש תוצובקה תא קר גיצהל יד

 תוצובק קר תוגצומ ,תאז תובקעב .5סוש 5625611200 1צ0וט870טק5 טירפה

 .(אבה דומעב 20.2 רויא האר) םושר התא ןהב ןוידה

 לע ץוחלל קר שרדנ התא ,תמיוסמ ןויד תצובקל ךתופרטצה תא לטבל טילחמ התא םא

 האבה םעפב ;הביתהמ םלענ ןומיסה .ןוידה תצובק לש המשל ןימימש ןומיסה תבית

 .(20.3 רויא האר) המישרב העיפומ הנניא בוש וז ןויד תצובק ,הנכותל סנכנ התאש
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 ד ד]

 תש ש8 יעאא ןןסאשמ ם9 טעמו קשה ₪66
 ש|₪| 5[3|.5,[ב.| 5.| > | 89[25| :+|₪]

 ב צ [וב ו בלב ו

 61. חה סנה 6.

 הס: חש: .ףטסנ!וסח+

 הש: .תחנ

 11. ה1ו6ת ירצו:

 |(. םס1וצדצזת

1%! 5 

 ןהילא תפרטצהש תוצובק קר ןאכ הגיצמ 6150306 אסשפ 20.3 רויא

 ןויד תוצובק שולשל יטמוטוא ןפואב ךתוא המשר 146150806 146וש5-ש ךכל בל םיש

 ךנוצר םא ,ולא תוצובקל םושירה תא לטבל לוכי התא .םישדח םישמתשמל תודעוימה

 .תאז השעתש ינפל תצק ןהב טטושתש יוצרש ףא ,ךכב

 4 16156806 - [ה6:]

 אס 16 צמא (|סכנכס6 ב0 יה "כ 6

 = רצ | תפוצפ 61 חמו 4 [05/ 021 פצע כו )
 - חי:  החחסטת 6. חיי

 חס: 61611 .(ט61!וסח+

 חסח1 םחנחסו:

 11. ם6!וצוז ה

 ןויד תצובקל תופרטצה לוטיב 20.4 רויא

 רוגיטנל תונכה
 לע .הגוהנה הטישה תא תדמל םתסה ןמ ,ןויד תוצובקב ןויעב המ ןמז תרבעהש רחאל

 ךילע ,ןוידה תוצובקל םימרותה תייליהקב תויוכז הווש רבחל ךופהל לכותש תנמ

 :םיפסונ םירבד ינש תושעל

 המיתח ךמצעל בצע +

 .11561%64-ב םיגוהנה תוגהנתהה יללכ תא דמל *



 טנרטניאל בהזה ךירדמ ₪ 8
 ככ -/ 3 ₪ -₪- ₪ -=---

 המיתח ךמצעל בצע

 ךא ,ךלש ינורטקלאה ראודה תבותכבו ךמשב רגשתש רמאמ לע םותחל לוכי התא

 רוזחל ךירצ ךניאו תרתוכב םיעיפומ ולא םיטרפ .לבוקמ הז ןיאש בל תמש רבכ יאדווב

 ותוא דחייתש ,המיתח ומצעל בצעמ ףתתשמ לכש 11568%6+-ב לבוקמ .םהילע

 .ותוישיאמ והשמ ףקשתו םירחא םישמתשממ

 המכ לש קולב איהש המיתחב רוגיש לכ לע םותחל לבוקמ - המיתח | ו

 שמתשמה םש תא ללכ ךרדב תללוכ המיתחה .רמאמה ףוסב תורוש ש |

 יוות תללוכ המיתחה .תפסונ הרימא איה הבש בושחה ךא ,ותבותכו

 שמתשמ םגש ךכ ,הקיפרגב שומיש תושעל ןץיאו דבלב טסקט

 רסמה תא אורקל לכוי תיפרג אל הלעפה תכרעממ רשקתמה

 ,החחא טפשמב ,תפקשמה ךלש הנונש הרמיא המיתחב סינכהל לכות

 רפקה - םירחא ירבדמ טוטיצ לולכל םג לכות .ךמלוע תפקשה תא

 תשרב זוב לש תונותיקל הכזת תרחא ,רוקמה תא רכזאל הזכ הרקמב

 .רוקמה תא ההחש ימ דצמ

 תא ילוא המישרמ הכורא המיתח .רצק ץבוק אוה בוט המיתח ץבוק

 ךרוצ אלל ךיראמה ןמז זובזב והז תשרב שמתשמ לכ יבגל לבא םתוחה

 .דרטמ הווהמו רמאמה לש הדרוהה ןמז תא

 ידלונה תא האורה ?םכח והזיא* ומכ טוטיצ .תואשילקב שומישמ ענמה

 עמשיהל ילבמ תילגנאל ומגרתל הסנ ךא ,תירבעב רדהנ לצלצמ

 .םילוטיטל הבולע תמוסרפכ

 ןוידה תצובקב אוצמל לכות ,תועורג בורל ,תומיתח לש תואמנוד

 המיתחה ץבוק תא בצעמ התאשכ הז רמוחב רזעיה .3/(+3ח (%

 הסנמה תמכחותמ הקיפרג לש תועשעשמ תואמגוד םש אצמת .ךלש

 זבזבי עשפמ ףחה ןץנובתמה .תומיתח תריציל 450ו| יותב שמתשהל

 .ךיארוקמ םתוא ךוסח .ולא תוריצי תוהזלו תוסנל ידכ תוכורא תוקד

 יצבוק קיפמה םילילמת דבעמ וא טסקט ךרועב שמתשה ,המיתח ץבוק רוציל תנמ לע
 םיפסונ םינייפאמ וא תושגדה אלל דבלב טסקט יוותב שמתשה .םייקנ 1
 .טסקטל

 .תורוש 3-5 לש ץבוק רוצ *

 ךמצע לע םיהזמ םיטרפ לולכ +

 וא "ןוטסובמ קנוחה" ומכ םיצצופמ םייוניכ וא םייודב תומשב שמתשת לא +

 לכמ זובב םלעתהל םייניצר םישנאל ומרגי ךא ,ךתוא םימישרמ ילואש "םקונה"
 .ךלש רמאמ



 ומ
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 התא םא אלא ,תויניצר םייח תויפוסוליפ ינפ לע הלילק וא תילותיה הרמיא ףדעה +

 .םוקיה תוהמו היפוסוליפ לע ןויד תוצובקב ףתתשהל דמוע

 ךרואל הב שמתשהל רומא התאו 11561%6+-ב ךתוא תגציימ ךלש המיתחה יכ רוכז +

 .ןמז

 :אבה רויאב גצומל המודב אוה המיתח לש יסאלקה יתמכסה הנבמה +

 5] נ יתצוה -[ם[>]

 הרזע שופית הכיוע ץבוק

 6--/---\---77778-6015-------7777777777 ?פט"-₪376-8676------ 5086%01ת8------ <
 / 5311 \% ז5 סהב1103007655 תפס שנפף<ע 50ח06סש 8

 / 85011 \ | +!1הַג1ה126 טה1:65ק7366) קחס+65510ה 4676  ףטע הספ 4
 0%תפח ק50"6ה31 1ה%0 חפש \ ?16שטת8 / ט 0תּבם6ט6" לסט |1א6 56

 הבוט המיתח לש המכס 20.5 דויא

 ךל תרשפאמ האירק תינכות לכ .רסמ לכב שדחמ המיתחה תא דילקהל רומא ךניא

 .רוגיש לכ ףוסב ךרובע התוא הפיסומ תינכותהו המיתחה תא רומשל

 הליבחמ קלח ןהש ולאכ רקיעב ,תומנידח האירק תויננות |

 רושיק תורשפאמ ,(לאכ ןה םויכ תוינכותה בורו) ןפדפד הליכמה 0%

 \/6ס-ב תיב דומע ךל שי םא ,ןכל .צעפפ-ב דומעל 86א6+ לש רסממ -

 דועיתב רזעה .ךלש המיתחה ןמ קלחכ ותבותכ לש רושיק לולכל לכות

 .תאז עצבל ןתינ דציכ ררבל תנמ לע ,ךלש האירקה תינכות לש

 :םיאבה םיבלשה יפ לע לעפ ,המיתחה תא רידגהל תנמ לע

 רוצ ,(וז הרטמל ןיוצמ תונולח לש תומישרה סקנפ) טסקט יצבוק ךרוע תועצמאב 1

 לכו ךתחת וז תרחא ,הרושב םיוות 78-ל רבעמ גורחל אלש דפקה .המיתח ץבוק

 .ןוימטל דרי ךלמע

 .ךלש האירקה תינכות תאצמנ הב היקיתב יוצר ,ץבוקה תא רומש

 :ץבוקה תא רדגה 3

 :א50306(6-ב שמתשמ התא םא

 רחב (0ק1ו088 טירפתב .[\6156406 1%6וש5-ל סנכה ,[1%61%6ג06 תא חתפ

 .166ח+16/ היסיטרכב הבו 1311 הת 1%6וא5 61660668 היצפואב

 וב רחב וא ,המיתחה ץבוק לש אלמה לולסמה תא ןייצ 518₪9+וגז6 11116 הביתב

 .רושיא לע ץחל .31-01ש86 ןצחלב שומיש בגא

 :1ח+66+ 0א01ס6ז-ב שמתשמ התא םא

 ידכ 8686 [צסואפ היצפואב רחב 650 טירפתב ,1ה166+ :א10ז6ז תא חתפ

 .האירקה תינכותל סנכיהל

 .61808(ט16 היסיטרכב הבו 0204105 היצפואב רחב [%6ע8 טירפתב

 כ
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 ןשאשהל == ----------==-=-==========-ה 0-0

 המיתחה חסונ תא ודילש הביתב דילקהלו '16א+ היצפואה ןצחלב רוחבל לכות

 ץבוק לש לולסמה תא ןייצלו 116 היצפואה ןצחלב רוחבל םג לכות .ךלש

 .רושיא לע ץחל .12-0צ%86 לע הציחל רחאל וב רוחבל וא המיתחה

 לכל םג ףרוצת איה , א64802906-ב המיתח רידגמ התא םא \]
 וחופזח6 =אס|!סזפז-ב ,ךדיאמ .ינורטקלא ראודב חלוש התאש רסמ

 רשע .ךכב הצרת םא ראודה ךרוצל דרפנב התוא רידגהל ךרטצת 3

 ו)!86%א6%-ב תוגהנתה יללכ
 ןיא .םהיפ לע גהנתהל רומא 1156%%6(-ב שמתשמ לכש דוסי יללכ רפסמ םימייק

 בוליש) %61:/ש8₪6416 םשב םינוכמה תוגהנתה יללכב אלא ,םישקונ םיקוחב רבודמ
 םמעז תא ררועל לולע התא ,ולא םיללכ יפל גהנתת אל םא .הקיתאו תשר םילימה לש

 ,תובוגת בינת םיללכה לש הרומח הרפהש קפס ןיאו ,תשרב םירחא םישמתשמ לש

 .םימעוז האחמ יבתכמ תורשע םג םיתעל

 :םיירקיעה תוגהנתהה יללכ ,הרצקב ,ןלהל

 .ימינונא ןפואב ןויד תוצובקל םירמאמ רגשל ךל םירשפאמה םיתוריש יקפס םנשי *

 ןכתיי .רגשת אלש ףידע ,ךמש תא םותחל ןוגה יד ךניא םא !תאז השעת לא

 היה וליא רמוא תייה אל רשא םירבד רמול לגוסמ התא ימינונא ןפואבש שוחתש

 ,ךכל ףסונ .םהל הפי הקיתשה - הז גוסמ םירבדש אלא ,רוגישל ףרוצמ ךמש

 לש םושיר םימייקמ םהש ןוויכ ,םיימינונא םניא השעמל "םיימינונא" םיתוריש

 .םירמאמה ירגשמ

 לש חלושכ ךמש .ולאב אצויכו "הדימריפ" יבתכמ ,תרשרש יבתכממ קחרתה

 .ךתוא תניינעמה ןוידה תצובקב ךלש ןיטינומל םורתי אלש יאדווב הזכ בתכמ

 הקיסומ ,הקיפרג ,טסקט ללוכ ,םירצוי תויוכז ידי-לע ןגומה רבד תשרל רגשת לא *

 וליגש יפכ ,ןוכיס וז הלועפב שי .םיינורטקלא םיצבק לש תורחא תובר תורוצו

 רוגישב רהזיה .םירצוי תויוכז תרפה לע ןידל ועבתנ םה רשאכ ,םיבר םישמתשמ
 .רגשת לא ,קפס ךל שי םא .ךלש םילימל טרפ ,רמוח לכ

 והשימש ןוויכ קר .11861%6+-מ דכול התאש םיטירפל תסחייתמ הרהזא התוא
 םוסרפל וכזש םירקמ ויה .םירצוי תויוכזמ ישפוח ץבוקהש חינת לא ,ץבוק רגיש
 תרפה לע העיבתל וליבוה 11861%64-ב וצפוהו ץבוקל וקרסנש תונומת םהב ,בר
 םא ,בוש .ןיעדויב אלש ןהב שמתשהו ןתוא דירוהש שמתשמה דגנ םירצוי תויוכז

 .וב שמתשת לא ,םירצוי תויוכזמ ישפוח ץבוקהש חוטב ךניא

 וא תוליפשמ ,תובילעמ תויואטבתה ןיטולחל רסוא 1156%6+-ב ידוסי קוח
 אוה םא ,ןכל ,1156%6% יבחרב ץופנ שמתשמ לש ןיטינומה יכ רוכז .תוינעזג
 ןפואב דיתעב וקחרתי םירחא םישמתשמ ,תוישפיט תורעה ריעהל ךישממ
 ,םהל םיכסמ ךניאש םירבד בתוכ שמתשמ רשאכ םג .ולש םירוגישהמ יטמוטוא

 .ךתעדל ישפנה ובצמ וא בתוכה לש ופוגל אלו ןיינע לש ופוגל בגה
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 ידכ ,םיכורא םירמאמ ךורע .םירוגישב תויתיצמתו תוריהב לע רומשל בושח

 םירמאמ םירגשמו םירזוחש הלאמ םלעתהל םיטונ םישנא .םתואירק תא רפשל

 ךלש רמאמב רחא והשימ לש רמאמ טטצמ וא ףרצמ התא םא .ללמ-יברו םיכורא

 תא קיתעת לא .עטקה לש הרישי תוכיישו רוציק לע דפקה ,(לבוקמ גהנמ)

 .דאמ רצק אוה םא אלא ,ואולמב רמאמה

 ינורטקלא ראוד לש יטרפ תוריש הנניא 1156]צ6% .תוישיא תועדוהמ ענמיה

 ינוילימ .וז הרטמל ינורטקלא ראודב שמתשה .תונטק תוצובקב תרושקתל

 לא ,(םירקמהמ קלחב ,יתועמשמ ריחמ תרומת) ךלש תורעהה תא ודירוי תוכרעמ

 .םפסכבו םנמזב לזלזת

 הלוש אוהש ךכב ,סעוכ אוה רשאכ והשימ בהלשמ שמתשמ .תובהלתשהמ ענמה

 ,ללכ ךרדב .בילעמה רמאמה תא רגישש םדאל הבילעמ וא תיטסקרס הבושת

 הרפה וא ,רחא רמאמל תישפיט הבוגת ,תישפיט הרעה בקע תומרגנ תויובהלתשה

 .תשרב תוגהנתהה יללכ לש הרומח

 ןמז ךשמב 1256%60--ב תועדוה אורקל קיפסת אל - תובהלתשה

 05686( .תובהלתשה :רמולכ ,חג 6 יוטיבב לקתית םרטב ,בר

 וליפא םימעפל - תרוקיב וא הפירח הבוגת ןייצל הז חנומב תשמתשמ

 .תויובהלתשהל תושדקומה ןויד תוצובק םג שי .ןובלע

 רצק ךמז ךשמל (03ז86 וא4ז) תבהלושמ המחלמל ןויד תצובק לש תורדרדתה

 תובהלתשה הירחא תררוג תחא תובהלתשה ,הזכ הרקמב .ליגר יתלב בצמ הנניא

 109616( תליהק .בהלתשמ ןוידה תצובקב םירמאמהמ לודג זוחאש דע ,תפסונ

 רתויב תובוטה תויובהלתשהה .בטיה תגצומו תבשוחמ תובהלתשה הכירעמ ,ללככ

 .תובהלתשהה ינמוא תא תנייפאמ תונינשה ;יולגב תובילעמ ןניא

 ןונגנמ שורד ןכל ,ךסמה יבג לע םיגצומה םיטושפ םיוות לע תססובמ %

 תודחא תוטיש וחתיפ םישמתשמ .העדוהב תומיוסמ םילימ תשגדהל והשלכ

 ןותחת וק לש ות ידי-לע ללכ ךרדב תנמוסמ הטלבה ,המגודל .וז המישמ עוציבל

 הרטמל .115 15 8 עס וחוקסהגחז קסוח+ :המגודל .הירחאו הלימה ינפל ,( )

 :המגודל .ןפוא ותואב ,(*) תויבכוכב שמתשהל ןתינ וז

 .ח18%6 *5טז6* ץסונ 86 06 116 1

 :המגודל .תולודג תויתוא ידי-לע תנמוסמה ,(5\סטזוחק) הקעצ איה תוינוציקה

 ,תונידעב השגדהב שמתשהל אוה ןויערה .(הו5 15 8 / 3 ותוקסה18ה1 קסוח1

 תבשחב ,תולודג תויתואב תואקספ וא ,םיכורא םיטפשמ תדלקה .זירפהל אלו

 .הדלקהה תעב ,תדלקמב 0805 1.00% שקמב שמתשמ ךניאש אדו .סומינ רסוחכ

 .תובהלתשהל םורגת תמזגומ הקעצש קפס ןיא

 הארמ ךלש רמאמל הוושי םהב םזגומ שומיש .םוצמצב יליימס יפוצרפב שמתשה

 יונישל וב שמתשמ התא רשאכ ,ליעי תויהל לוכי הזכ למסב שומישה .שפוטמ

 .הבוט חורב םירבד רמוא וא ץצולתמ התא יכ ןייצל ידכ ,רוגישה תמינ
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 20.1 הלבט
 יליימס יפוצרפ

 טנרטניאל בהזה ךירדמ

 םינוקיטומא םיתעל םיארקנ - (5חו!6ע) יליימס יפוצרפ

 םיוותמ םיבכרומה ,העדוהב םינטק םילמס םתוא םה ,(6חו0(ו0008)

 םסרופמה יליימסה ףוצרפ .חור יבצמ תרבעהל םידעוימה םידחא

 תחתמ ךייחמ הפ ומכ הארנ דצהמ תולכתסהב רשא :-) אוה רתויב

 .םייניע גוזל

1777077 

 ש

 .20.] הלבטב םיטרופמ רתויב םיירלופופה יליימסה יפוצרפמ המכ

 תועמשמ יליימס ףוצרפ

 חמש :-)וא :)

 בוצע +
 דואמ בוצע וא ,סעוכ ;-< ]א :-6

 העתפה וא !ואוו :-0ס

 חרוצ וא קעוצ :-9
 ךויח 1
 הצירק '-) וא ;-)

 ןויד תצובקל רמאמ רוגינ
 רמאמל הבוגת רמאמ היהי חלשיתש רמאמה םא רתוי לק היהי ךלש ןושארה ןויסינה

 תרהבהל ,םורתל המ ךל שיש רובסו רמאמ ארוק התא .ןוידה תצובקב רבכ עיפומה

 ןויערל ןויער תפסוה תויהל הלוכי ךתבוגת .תיחכונה םירמאמה תרשרשב ןודנה אשונה
 בתוכה ירבד םע המכסה יא תעבה תויהל הלוכי ךתבוגתש וא ,םירחאה םיבתוכה לש

 ,והד ןאמ לש ותעד םע םיכסמ ךניא םא .תוגהנתהה יללכ תא רוכז ,הרקמ לכב .םדוקה
 לבהה ירבד תא ןיבמ וניא דמולמה בתוכה" ומכ םירבד .תישיא ותוא ףוקתל ךירצ ךניא
 םג - םיבר םישמתשמ לש םתמח תא ולעי ךא ,הקרבהכ ילוא ךל וארי "...בתוכ אוהש
 .המכסה עיבהל ידכ קר ךשמה רמאמ חולשל לבוקמ הז ןיא ללכ ךרדב .קדוצ התא םא
 .ורישעהלו ןוידל ףיסוהל המ ךל שי םא קר רמאמ חלש

 ,ביגמ התא הילע העדוהה תא ךלש רמאמב לולכל ךל תרשפאמ הבוט האירק תינכות
 קר וז תורשפאב שמתשה .הרוש לכ שארב (>) ץח ןומיסבו המינפ הטסהב ללכ ךרדב
 רסמב לולכ ,ךורא רמאמ לע ביגמ התא םא .רצרצק אוה ביגמ התא וילע רמאמה םא
 ידכ קר םידומע ינש לש רמאמ לולכת םא .ביגמ התא וילע עטקה לש טוטיצ קר ךלש
 ךתעד תאצמנ וב םוקמל עיגי אל ארוק ףאש קפס ןיא - ובש תורוש יתש לע ביגהל

 לוכי וא ,ותוא ארק ףתתשמ לכ יכ חינהל ךילע ,תרשרשב םדוק רמאמ והז םא .ךלש

 .ארוקה תא האלת לא .וארוקל
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 דמאמל הבזנת דזניש

1 

2 

 .הב םיללכנה םירמאמה תא גצהו ךלש םינוידה תרשב ןויד תצובק רחב

 לגוסמ התאש וא ,ויתודוא והשמ עדוי התאש אשונב רמאמ לש תרתוכ רחב

 רמאמכ הכלהכ בצועת ךתבוגתש ידכ ,רמאמה תא ארק .וילא עגונב הרעה ריעהל

 הצובקל סנכה ,תרחא הצובקב שדחל המ עגרכ ךל ןיא םא .תרשרשב ךשמה

 וא 165% ותרתוכש רמאמ רחב ,תשגפ רבכ התוא ם6ו"5.ה מת תי

 לוכי התא םגו םישדח םישמתשמ לש ןויסינ ירוגישב השודג וז הצובק .המוד

 .םינושארה ךיתונויסינ תא ןאכ עצבל

 תורעה םג םיארקנ ךשמה ירמאמ - (וסווסש טס) ךעמה רמאמ

 םדוק רמאמל סחייתמה רמאמ לע רבודמ ,(78809ז 6ססחוחוסחופ) ארוק

 .וילע ביגמו תרשרשב

 :א56306(6-ב שמתשמ התא םא

 טירפתה ךותמ וז תורשפא רחב וא ,םילכה לגרסב 05+ 561 ןצהלה לע ץחל

6 

 ןוידה תוצובקו העדוהה אשונ) םישורדה םיטרפה תא רבכ ליכמ חתפנש ןולחה

 ביגמ התא הילע העדוהה תטטוצמ ,ומצע העדוהה ןולחב .(וז העדוה רגושת ןהילא

 העדוהה ןמ תורוש קוחמל ישפוה התא .(טוטיצ תרוש לכ ינפל > ןמיסה םע)

 המודב ךתבוגת תא ףיסוהלו (רחא טסקט ךרוע לכב שומישל המודב) תירוקמה

 :אבה רויאב גצומל

 24 461:60ק0 - [86: 2151 6ת\טזע?]

 18 [₪ עמה םקמסהו ש/וחססיא

5| 515 | 
 .16ו 0/0005: | סיב סא 1 2 צו

 טפו הש תי

 4611 0'םםצ6 טס:

> 

 > טמס 68ב 6611 56 11 זמ6 2136 66תסגתע 06ש1תכ סמ
 < 156 08תונפסע 0

 < 05 136 טפתוגפמפע 7

 > ךת םצ סקנתוסמ ץ685מ 1 )כ טמפ זת6 ?1ת56 ץ685 01 םמ6 % 06תסטעצ'

 ךממס 15 דג צפממ 100 טמפ םגש 1858 ץ6ממ 01 6ת6 [1:56 ס6תסטע 0

 זת6ש צ60מ 2000 15 זב6 1856 7685 0% זתש 20זב 66תסגזץ.

4 
 ובמ| |[ 2 1 5(

 ךשמה רמאמ חוסינ 20.6 רויא
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 יתלב הפשב שומיש וא ביתכ תואיגש רסמב ןיאש אדוול ידכ ךמצע תא קודב 5

 טירפה תא רחב וא 566 [צסוצ ןצחלה לע ץחל ,ןכמ רחאל .תמלוה

 .[ג16 טירפתה ךותמ 566 אסוצ

 .ןכ ןצחלה תריחבו ןולחה תריגס ידי-לע ,רמאמה תא לטבל לוכי התא

 לע ביגהל הצרת םיתעל - ₪3ו| א6סוע תמועל 05+ ₪6קוץ

 תורשפאה תועצמאב .יבמופ אל ןפואב ןוידה תצובקב יהשלכ העדוה

 בתוכל ינורטקלא ראודכ הבוגתה תא חולשל לוכי התא ,אוגוו ₪6סוע

 .ןווידה תצובקב גצות איהש ילבמ ,דבלב ךלש ירוקמה רמאמה

 חותפ - תשרב ךלש רמאמה תא הארתו ןוידה תצובקל תוקד רפסמ רחאל רוזח 6

 :אבה רויאב גצומל המודב ,םלועב םיארוק ינוילימ לש םנויעל

 6 ו  ן/ןטח4זסש | 0 ₪ + טס ו כ 1 5

 = \-צ | שוא :תו6ז פו | 065601 65 חס ] - 5  תטספשז . 5% ₪6: 0601:6ת .. 11:08ה <

 ]| הס .בחחסטה 6 ו 5 2 (ב 2 א60098 < < 2100604ע2 | וווקה 4
 )הס חס: סוס 9-0 "2 חס < - 6 2ונ6602ע? 0055

 ₪ ו בט סווסה שווה +|| 2 אש 7 767 6 םחהש(!6 460. 1245ה .*]

 סהו6: 5טח, 24 סט 1996 00.55:5%5 0
 זס: 5 חוזחסה 1606 רי חפז < הוז. ו>

 סזפה חו2ה!וסה: \ 9ח.5 06 קט פ 0
 א6ש/5זס קט: הכט .חפטעטפפז5 03505

1 :0]6760068 

 1611 0'מפטה 1

> 

 > אתס 6808 5611 ₪6 11 5075 213% 66ה%מ2ע םסשגתפ סח

 < 15% טבמטצמשע 0

 < סמ 156 טבמבטצפס ק 2
 > דת םחצ ססגמגסמ ץ68ע 1 גס טצפ 6ג6 21555 ץ63ע 01 (ם6 % 05ת+וגעע'

 ךמפס 15 ססממ666. 7מ6 ע685 100 טפצ 6ם6 1868 ץשהמ 05 םתש "1056 66ם6טפל 0
 סתש ע6בש 2000 15 ס6מ6 1םכס סמ 01 סג6 206מ 68005. =[

 :ע/בפ)] = [יסויא הפורוטפ6ו5 6% 128696 100 55%5004 [100%] = 7 /

 ןוידה תצובקב גצומ ךשמהה רמאמ 20.7 רויא

 :1ח(6זת60 שא1סז6ז-ב שמתשמ התא םא

 ןולח חתפיי .18601ע 40 6510 ןצחלה לע ץחל 3 בלשב .ליעלד םיבלשה יפ לע לעפ
 תנקתומ ךלש בשחמב םא .ביגהל הצור התא הילע ,העדוהה לכ טוטיצכ גצות ובו שדח
 שארב םיבצומ דרוו לש םילכה ילגרס יכ הלגת ,דרוו םילילמתה דבעמ לש 7 הסריג
 דבכה םילילמתה דבעמ לש םילכה לכב שמתשהל לכות .םימוד םיטירפתה ףאו ןולחה
 :אבה רויאב גצומל המודב הארי ךסמה .ךירסמ תא ךורעל תנמ לע ךלש



 185 = םירמאמ רוגישו תופרטצה - ןויד תוצובק :20 קרפ

 מ ₪6: :00.5סתוסז." ז60ז03חו231וסה - 4וסז050/ז אס

 [₪6 הכירע הגוצת הפסוה בוציע םילכ הלבט 6000055 [9פןכ

 הב|₪ם|6,/ו5| ₪5[ | 4 || .יכ|<| < !-| פ| 8 | ןזפ] 4

 וננרנמשה| בחשששמאה גש

 56% [6 500.56חוסז.* ז60108חו23!וסח

 = 5 אמ ו
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 > .33חו כ 310%3|!וס <]כ 310א608!3| כח 3 וטו. >
 > \/סווחַ 300ז855: <01וח 060 חש1.ח>

 וח+6זח6+ =אק!סזפז-ב ךשמה רמאמ תכירע ןולח 20.8 רויא

 ךתושרל םידמוע תילגנא הביתכב יכ חכשת לא) ךלש רמאמה תכירע תא תמייס רשאכ

 .םילכה לגרסבש 5604 ןצחלה לע ץחל ,(דרוו לש קודקדה קדובו תויאה קדוב

 םדדחה רמאמ רוגיננ

 רמאמ בותכל הצור התא .םירחא לש םירמאמל ךשמה וא הבוגת םה ךירמאמ דימת אל

 ךילע .הווקמ התא תוחפל ךכ ,השדח תרשרש לש הלחתה היהי רשא ךלשמ שדח

 .רמאמה תא רגשמ התא הילא ,ןוידה תצובק תא בטיה רחב - בושח רבד לע דיפקהל

 .הצובקה אשונל םיאתהל בייח רמאמה אשונ

 דחי .םימוד תוצובקה יאשונ םא רקיעב ,תחא ןויד תצובקמ רתויל רמאמ חולשל לכות

 תוצובקה לכ תא ארוק םתסה ןמ ,אשונב ןיינועמש ימ .וז הקינכטב הברת לא ,תאז םע

 ףיסוי אל הז .םימעפ רפסמ ךיתונויער תא אורקל ץלאי אוהש הביס םוש ןיא .תוכיישה

 .םייניצרה םיארוקה לצא תודוקנ ךל

 המכל דחא רמאמ חולשמ - (0ז055-קס50הח0) בלצומ רוגיםנ ו

 ללכ ךרדב ש58א% ישמתשמ .בלצומ רוגיש הנוכמ ןויד תוצובק |

 חנומב םג תשרה תגעב הנוכמו תינדרוט איהש וז הקינכט םיבעתמ

 אשונה רשאכ קר תאז תושעל רתומ .תוריזח ושוריפש ק3חו רוח

 לע רמאמ ,לשמל .בורק אשונב ןניאש ץויד תוצובק רפסמל םיאתמ

 םיאתהל לוכי ,הב שומישה תא תנכסמה תמיוסמ תינוכמב הלקת

 תינכט ץיד תצובקל םגו םיכרד תונואתב תקסועה ןויד תצובקל

 .תינוכמ התואב תקסועה
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 ההד ---כת0

 טעמכ ןיא .תכרעמה יוסינל ילככ ןויסינ ירמאמ תיניצר ןויד תצובקל חלשת לא םלועל

 תשרב שומיש תקד לכ לע ופסכ בטימב םלשל ץלאנה שמתשמ לע רתוי אונש רבד

 ןויד תצובקב שמתשה ,ךמצע תא קודבל ךנוצר םא .םעט ירסח יוסינ ירמאמ רשאמ

 עצבל ידכ ₪1150.65% הצובקב וא 1% הצובקב שמתשה .הקידבל תדחוימ

 .םהילא חלשנה רמאמ לכל הבושת יטמוטוא ןפואב תורגשמ ולא תוצובק .תונויסינ

 ךניא .טלקנ רסמה יכ ךל תרשאמ איהו ,טובור - 00+ הנוכמ וז תיטמוטוא הבושת

 .ןיקת לכהש תרשאמ הנעמה תלבק םצע ,קודבל ידכ הצובקל סנכיהל ךירצ

 עדה דמאמ דנש

2 

 1 .ןוידה תצובקל סנכה

 תרכהש ומכ םירמאמה ןולח חתפיי .205+ ם6וצ ןצחלה לע ץחל 6156476-ב

 .ךרובע סנכומ וניאש אשונה תא דילקהל ךילעש ןבומכ ךא םדוק

 אס 1655866 ןצחלה לע ץחל .המוד הטישה 1מ(6ז86% %ק10ז6ז-ב

 :אבה רויאב גצומל המודב ךלש רמאמה תביתכל ןולח חתפייו

 ₪ 4655806 - \/6:וסוח [=טוסקסהה | -(ם1>]

 6 ₪3 צו ו 7 וס

 וח%6זח6+ =אק!סזפז-ב שדח רמאמ תכירע ןולח 20.9 רויא

 תא ףיסוהל ידכ ,1מ50ז+ 51603(שז6 ןצחלה לע ץחל ,רמאמה תביתכ רמגב

 .[205+ 1055886 ןצחלה לע ץחל ,ןכמ רחאל .תבציעש המיתחה

 אוהש גוס לכמ ץבוק לכ ףרצל לכות ,םישידחהו םיינכדעה םילכב שמתשמ התא םא
 ךכ לע ךא ,ופרצ םירחאש םיצבק תוארל וא ,חלוש התאש םירסמל םיפרוצמ םיצבקכ
 .אבה קרפב דמלת

 5868(-?2 האירקה תוינכותו ראודה תינכות - םיפרוצמ םיצבק -

 חפסנכ ,אוהש גוס לכמ ,ץבוק לכ ףרצל ךל תורשפאמ ןורחאה רודהמ

 תא ףוקעל לוכי התא ,וז הרוצב .ןויד תצובקל רסמ וא ראוד תעדוהל

 ףרצלו םירוהט טסקט יצבוקב ינורטקלאה ראודה תלועפ לש הלבגמה

 .ךלש בשחמב ץבוקב םלוגמה רמוח לכו תונומת ,הקיפרג



 21 קרפ

 םיפרוצמ םיצבק תרבעה

 ראודבו (%6[256+-ב

 ינורטקלא

 םייפרג םיצבקב םג םשו הפ תלקתנ ,ןיינע תוצובקב טטושל תלחתה םאש קפס ןיא

 ,םימעפל .םירחא םישמתשמ םע םפתשל ידכ ןויד תצובקב םירכח ידי לע ורגושש

 .םתדמע תשחמהב עייסל ידכ ,רמאמה םע דחי ץבוקה תא םירגשמ םירבח

 ,רבד לש ושוריפ .תילאוטסקט תכרעמכ םינקתומ ינורטקלאה ראודהו %

 רותפל ידכ .תיראניב תינכתב יעבט ןפואב םילבקתמ םניא תונומתו םייפרג םיצבקש

 םייראניב םיצבק לש חונעפו דודיקל תוכרעמ 11861%6+ יתנכתמ וחתיפ ,וז היעב

 0 15ת600ומ6 םשב חונעפהו דודיקה תכרעמל סחייתהל גוהנ ןיידע .טסקט יצבוקל

 זתצ] א-זןצ]1א (0תותוטחו6911005) 121102 םשהמ רזגנש , 111126600גת8-ו

 דחא 1א1א בשחממ םיצבק תרבעהל שמישש תרושקת לוקוטורפ ,(((01

 .רחאל

 לכמ ,ץבוק לכ ריבעהל ךל תורשפאמ ןה .הנוש השיג תוטקונ תושידחה תוינכותה םויכ

 חלשנה רמאמ וא ינורטקלא ראוד לש רסמל (4+136תח16מ+) ףרוצמכ אוהש גוס

 שמתשמל ירמגל הפוקש הרוצב םישענ וחונעיפו ץבוקה דודיק .ןויד תצובקל

 ./דס-ב םיצבק תרבעהל ההז הקינכטהו
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 תונומת) םייפרג םיצבק םה 11861%6(-ב םייוצמה םייראניבה םיצבקה לש םבור בור

 (21?) ביכרא יצבוק ,לוק יצבוק םג אוצמל יושע התא .(ללכ ךרדב ,םישנא לש

 .ינורטקלא ראוד לש םיפרוצמכ ריבעהל לוכי התא ולא לכ תא .עוציבל תוינכותו

 לש םיצבקכ םייראניב םיצבק לע בושחל גוהנ - ידאניב ץבוק

 ןאכ ןודב ךא .בשחמל תודוקפו תוארוה םיליכמה ,עוציב תוינכות .

 תוברל - רוהט טסקט םניאש םיוות ליכמה ץבוק לכל איה הנווכה

 םידוק םיליכמה ,םילילמת דוביע לש םיכמסמ יצבוקו םייפרג םיצבק

 .הספדהו בוציע תוארוה לש

 החחסוספח 51800810 0006 (סז לש תובית ישאר -- 5 סוו "3

 דודיק לש תלבוקמ תינבתל סחייתמ הז חנומ .וח!סזההזווסח אח 6 4

 שמתשהל םיבשחמל רשפאל תנמ לע תויביס הנומשב טסקט יוות

 ןכ לעו רתויב ךומנה ףתושמה הנכמל תבשחנ וז תינבת .טסקט יוותב

 .בשחמ לכ ידי לע האירקל תנתינ איה

 טסקט ץבוקל ותוא הריממו יראניב עדימ םע ץבוק תחקול 111886066 תכרעמ

 בוביגכ הארנ אלא האירקל ןתינ וניא ץבוקהש ןבומכ .רוהט .50211 ץבוק תינבתב

 הרזחב טסקטה ץבוק תא הריממ 1111266066 תכרעמ .רשפ לכ רסח תויתוא לש

 איה םא ףא תשרב הרבעהל ןתינ רמומה ץבוקה ,וזכ הרוצב .יראניב ץבוקל

 ץבוק לש קתעה לבקלו ץבוקה תא הרזח חנעפל לוכי לבקמה .ןיטולחל תילאוטסקט
 אוה ץבוקה םא .המיאתמה תיפרגה הנכותב וגיצהל ןתינ ,יפרג אוה ץבוקה םא .רוקמה

 .וב המולגה תינכותה תא לחתאלו ותוא ץירהל ןתינ - הציר ץבוק

 םייפרג םיצבק חונעפ

 יעצמא רבכ ךל שי 1ח+6ע86% 1:א10967-ב וא א56406(6-ב שמתשמ התא םא

 .יתימא ןמזב הקיפרגה תא ךל גיצמו םיעלקה ירוחאמ לעופה םייפרג םיצבק חונעפל

 םיצבקב תובר תונומתש תעדל ךילע !עוגפל תולולע תונומת 2

 ,הצחמל םימוריע וא ,םימוריע םישנא תוגיצמ שפ6א66-ב םייראניב 3

 םיליכמה םירמאמהמ םיבר .56א וא + גוסמ ןויד תוצובקב רקיעב

 ןכת יבגל יהשלכ תמדקומ העדוה םינתונ ולאה תונומתה תא

 .ךכל עגונב םדקומ יאנת וא קוח םייק אל ךא ,הנומתה

 םושרה יראניב ץבוק שפח וא ,יראניב ץבוק וילא ףרוצמש רמאמ רחבו רתא 1
 .106.-ו 031" תומויסה תא שפח ,םייפרג םיצבק אוצמל ךל עייסיש זמרכ .רמאמכ

 םשב הירוגטק ליכמ ךלש םינוידה תרש םא ,וז ךרדב שפחל רתויב לק

 .ה!(.פותּהז 5



 = 189 ינורטקלא ראודבו !)59%6(-ב םיפרוצמ םיצבק תרבעה :21 קרפ

 (קור תקהל וא היזיוולט תינכות ןוגכ) םיוסמ אשונל תושדקומה ןויד תוצובק םג
 .ןיינועמ התא םהב םייפרגה םיצבקה תא לולכל תויושע

 .הנומתה תא הארו הטמ יפלכ לולג .ךסמה לש הנותחתה תינולחב גצומ רמאמה 2

 ,ךל המיאתמ הנומתה םא .רחא רמאמל רובע ,ךל המיאתמ הנניא הנומתה םא

 תצובקב זיירפרטנא תיללחה לש תונומת שפח ,המגודל .התדרוה םויסל דע ןתמה

 תיפרג האירק תינכותב שמתשמ התא ,בל םיש .01087165.518.(81ז116% ןוידה

 החנעפ האירקה תינכותש יפכ חנעופמ ץבוקה תא האור התא ןכלו ,תונולח תחת

 .עקרב ותוא

 לש ינמיה ןצחלה תועצמאב הנומתה לע ץחל ,הלוכ הנומתה תא רומשל ידכ 3

 דלקהו ץפקומה טירפתה ךותמ 586 11115 11386 /45 טירפה תא רהב ,רבכעה

 .ץבוקה םש תא

 לכות .(ץ/60 יכמסמ לש) 117171 תינבתב ץבוקה תא תרמוש תינכותהש ךכל בל םיש

 תוינבתל ותוא רימהלו ,תונוש תויפרג תונכות תועצמאב ,ץבוקה תא חותפל דימת

 הנכותה .טפטכ וב שמתשהל ידכ 81? תינבתל ותוא רימהל ןתינ ,המגודל .תורחא

 םג תומייק ךא ,הז ךרוצל תצלמומ (םדוק קרפב תדרוה רבכש) ו ]וס זס

 .תאז תושעל תולגוסמה תורחא תונכות

 םיצבקה תומויסשכ רקיעב ,ךכל לגרתהל ידכ תודחא םימעפ הקיפרגה תדרוה תא הסנ

 .םיצבקה תוינבת תא רוריבב והזי אל

 רסמל הפסנכ םיצבק רוגיננ
 התאש ינפל
 קץבוק ףרצמ
 ךילע ,רסמל
 ידיב יכ ררבל
 ₪י לבקמה
 הנכות
 המיאתמה
 זתואב לופיטל
 .ץבוק גוס

 התאש ינפל
 תירבע ללוכ
 תפסנה ךדמטמב
 תסרינ םא ררב
 דיבש הנכותה
 תלגוסמ לבקמה
 םיצבק אורקל
 לא .םיירבע
 ץבוק חלשת
 תירבעב דרוו
 ולצאש ימל
 הסריג תנקתומ
 דבלב תילגנא
 .דבעמה לש

 וב ןייעיש תנמ לע רחא םדאל וריבעהל ךנוצר ,ךלש םילילמתה דבעמב ךמסמ תנכה

 תחרט וילע בוציעה לכ תא דבאלו רוהט טסקטל ךמסמה תא רימהל הצור ךניא .ונקתיו

 וריבעהל הצור התאו ךלש קסעה ינותנ תא ללוכה ינורטקלא ןוילג תנכה .תובר

 ךסיגל וריבעהל הצור התאו תנתוחה לש הנומת תקרס ,ךלש ןובשחה האורל הכירעל

 חפסנכ ךלש רוקמה יצבוק תא ףרצת םא תושעל לכות ולא לכ תא ,ל"וחב אצמנה

 .ינורטקלאה ראודל

 ידכ יפרג ץבוק רגשל הצרת רחואמב וא םדקומב ,ןויד תוצובקל בר ןמז שידקת םא

 לא רמאמ רוגישל דואמ המוד יראניב ץבוק רוגיש .םירחא םירבח םע ותוא ףתשל

 .אוהש ץבוק לכ ףרצל לוכי התא .ינורטקלא ראודב העדוה רוגישל וא ,ןויד תצובק

 יצבוקו הקיפרג וילא ףיסוהל ,ךלש ללכושמה םילילמתה דבעמב ךמסמ ןיכהל לכות

 וא ןויד תצובקל תרגושמה העדוהל חפסנכ לכה ריבעהלו תיפרג תגצמ ףרצל ,לוק

 .ינורטקלא ראודב ריבעמ התאש רסמל

 לש רסמ לכל חפסנ תויהל לוכי ךלש בשחמה לש קסידב אצמנה ץבוק לכ ,השעמל

 ףרצל ךנוצרבש וא ,לודג ץבוקה םא ,הז םע דחי .ינורטקלא ראוד וא ןויד תצובק

 ץבוקה תא חלשת .ץבוקה תא סוחדל ידכ הסיחד תינכותב שמתשה ,םיצבק רפסמ

 .רקי תרושקת ןמז ךוסחתו סוחדה



₪ 0 
 =----=========>==>======ה---הדחההההה

 התזאב קוידב
 לוכי התא ,ךדד
 קץבוק לכ ףרצל
 תפסנכ אוהש
 ראד לש רסמל
 ןיב .ינודרטקלא

 שמתשמ התאש
8)50806-2/] 
 התאש ןיבז
 שמתשמ
 !ח(8חו6[-כ
 =אס|סזשז
 .תווש תויצפואה

 םנרטניאל בהזה ךירדמ

 רסמ לש חפסנכ ,םלועב םוקמ לכל ,סוחד אוהשכ ,םידומע תורשע לש ךמסמ תרבעה

 דבעמב ךמסמה תא ןועטל לכוי לבקמה .תוקד שמחכ ךראת ,ינורטקלא ראוד

 ותוא תרבעה .תוקד רפסמ ךות ןקותמ ךמסמ ךל ריזחהלו ותוא ךורעל ,ולש םילילמתה

 .בר ןוממב ךלש ןופלטה ןובשח תא בייחתו תוקד תורשע ךירצת ,סקפב ךמסמ

 ןויד תצובקל יפרג ץבוק רונגיננ

 סחייתה וא - אסוע 1צסואפ 1655866 טירפה תא רחבו 17116 טירפתה תא חתפ 1

 אשונב ןייצו ןוידה תצובק תא רחב ./05% 861 טירפה תרזעב םייק רמאמל

 .(ץבוקה גוס תא ןייצל בושח) יפרג ץבוק ללוכ רמאמהש

 .36(41]ו 116 ןצחלה לע ןכמ רחאלו 4.0+361 16+ ןצחלה לע ץחל 2

 ףרצל לוכי התא .חתפ ןצחלה לע ץחלו רגשל ןיינועמ התאש ץבוקה תא רחב 3

 תדלקהב ךשמהו הריחבה תא רשא ,ףוסבל .העדוה התואל םידחא םיצבק

 .תרחבש םיצבקה תומש םיגצומ 4.+368 )60+ הדשב .העדוהה

 תועדוהב קר אל םייראניב םיצבק חולשל ךל תרשפאמ וז הטישש ךכל בל םיש

 .ליגר ינורטקלא ראודב םג אלא ,ןויד תוצובקל

 ה זבה 00000 ה



 22 קרפ

 תמא-ןמזב תוחיטנ - [=65

 וא - (1םז6ח61 6618ץ (?18+) טנרטניאב הדיעו תוחיש ,םישמתשמהמ קלח רובע

 יעצמאב רבודמ ,2(18 םשה זמרמש יפכ .טנרטניא לש רתויב הנהמה קלחה ןה -

 לש ושוריפ .(ז08] 11₪6) תמא-ןמזב םירחא טנרטניא ישמתשמ םע "תוחיש" םויקל

 םע חחושמ ךניא ,השעמל .תע התואב רשקב םיאצמנ םיפתתשמה לכש ,רבד

 האור התאו "החיש"ב ךקלח תדלקה ידי-לע החישה תא להנמ התא .םירחא םישמתשמ

 רדח וא - החישה תצובקב םירחא םישמתשמ ידי-לע תודלקומה תורמיאה תא

 .ךלש - החישה

 יפואה בקעש ןבומכ .םינוש םיאשונ יפלא לש ןווגימב תומייק החיש תוצובק

 תמועל היבוברעב יד ןה תוחישה ,להנתמ אוה הב ךרדהו תורשה לש יביטקארטניאה

 םישמתשמה רפסמ לע הלבגה לכ ןיא .ןוידה תוצובק לש רתוי תרדוסמה הרוצה

 .תע התואב חחושל םילוכיה

 ידכ הצוחנה הנכותה ,רמולכ - 1462 חוקל הנוכמה הנכות םע דבוע התא ,חחושל ידכ

 תא קפסמה החישה תלהנתמ וב בשחמה אוה 1%86- תרש .11%6- תרש לא רבחתהל

 תנמ לע .טנרטניאב םילעופ 1862 יתרש תואמ .החישה תוליעפ תא רשפאמה הנבמה

 אצמנה תרש רחבתש יוצר .וללה םיתרשהמ דחא לא רשקתהל ךילע ,החישב ףתתשהל

 :םיירלופופ םיתרש רפסמ םיאבומ ןמקלד הלבטב .תיפרגואיג הניחבמ ךילא בורק

 תרשנה םוקימ תרשה תבותכ

 לארשיב 13/1 'בח זס. 11

 ב"הרא המוהלקוא וז

 ב"הרא הינרופילק ו

 הילרטסוא ו

 (ךשמה)



 שש 2 ₪
 טנרטניאל בהזה ךירדמ

 תרשה םוקימ תרמסנה תבותכ

 קרוי וינ ,זוקריס תוס(תז 5 ז.

 הילרטסוא | 506.8 5.

 (?81-160]\ תטיסרבינוא וז.

 וגקיש ו

 הטנלטא 1ז8[.0\ע .6תוסזץ

 ו!( לע חוקל תוינכות
 תא תנקתה םא

 הרודהמה

 לש המלשה

 [ח(6זת+
 אס|סזפז
 ,3.0ז הסרינב

 ךלצא הנקתוה
 תינכנת 2

 ויה הנורחאל דע .186- חוקל לש תובוט תוינכות רפסמ טנרטניאמ דירוהל לוכי התא

 םע רשקתהל ידכ השוע התאש המ לכ םא ןכש ,תוילאוטסקט הלאה תוינכותה לכ

 .יפרג ילכב ךרוצ ןיא הרואכל ,הדלקה אוה םירחא םישמתשמ

 לש רצויה תיבמ איהו הגוסב תמדקתמל םויכ תבשחנה תינכותב שמתשנ ונא

 יכ רוכז .תשרה ןמ הדירוהל לכות לבוקמכו (0288+ תארקנ הנכותה .786

 קר הב שמתשהל לכות ןכ לעו ,1%61863ק6 ,םאה תינכות םע םואתב תדבוע וז תינכות | חיפדגה החישה
 טפוסורקימ לש

 .0סחווס6
 ,קדפה ךשמהב

 ₪ דואית אצמת

 וז תינכות

 .התלועפז

 .ךבשחמב תנקתומ םאה תינכות םא

 68% תינכותה תדרוה >

 :תבותכב תינכותה תא דירוהל לוכי התא

 1ו1כ://1ס דס. 6056 6.60 60 ג 0/0/10.

 :םיאבה םיבלשה יפ-לע לעפ תינכותה תדרוהל

 .הלעמ המושרה תבותכל רשקתה ךלש ןפדפדה תועצמאב

 .'כסומ1080 1צ615646 193/16340 רושיקב רחב

 = )% ₪003 :אבה רויאב גצומכ תורדגהה קלחל דע הטמ יפלכ לולג

 לוב ₪01168ק0 - [ סח! 0156 כ 0810 50

 ם6 0 ששה םס םסתת6: קאסה 00%ו>ע ןשחס>ו 160

| > ₪ | 5 | ₪ | 5 | ₪ || 55 
 טשא | ו י-נ | ו ו וע ו זץ ₪ :

 !29] =< 13495: [ יוס / היכו 046 ממ 6 ו ודל 10/0/07 0 בך
 7? רו? כ | אש 5605 ] .[סססומ | 50% ]

 1. םהא1ץ54 קתזס הוס: 0

 . טעס+ב:1תַש 5עא:=ה: |50/661 ציטטו 00670הַה ףץפושהו בך

 + 66+681% 1בתיתנבשס: | 51661 009000 [ סטפ בך

 + לצסטש [0:(008ה: 501061 סטו 060000 בך

 | 6% אמו 008866 ]
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 ו
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 תא רחב .(6:8+ 2.0 תינכותה תא רחב 2205166 6)00+ תחתפנה המישרב 4

 .(תפוריא) ךלש םוקימה תא רחב .היוצרה הפשה תא רחב .ךלש הלעפהה תכרעמ

 תמישר ךינפב גצותו 621:6% +0 218013ֶצ 120וצמ1080 51465 ןצהלה לע ץחל 5

 תירבעה הטיסרבינואה רתאב רחב .תינכותה תא דירוהל לכות םהמ ,םירתא

 .תרחא תבותכ לכב וא ,םילשוריב

 ץבוקה תרימשל ךלש בשחמב לולסמ ןייצל שקבתת ,םיאתמה רתאל רבעות 6

 .ם6322000.6%א6 אוה ךלש בשחמל רבעויש ץבוקה .ליחתת הדרוההו

 .הנקתהה תינכות תא לחתאיו ומצע סורפי אוהו ותדרוה רחאל ץבוקה תא ץרה 7

 .הנקתהה יבגל הנכותה תועצה תא רשא ,רמג דע ץרות הנקתהה

 תינכותה לדחמ תרירבכ .התוא תוסנל תנמ לע תינכותה תא לחתאל לכות ,תעכ

 .יוצר תרש לכל רשקתהל לכות ךא ,13כ.6156346.60₪1 םשב תרשל תרשקתמ

 תינכותב שמתשהל הסנ %6%563ק6-ב שמתשמ ךניא םא
 :םוקימב דירוהל לכות התוא חו₪6 םשב |(

 אס: .טח6וז ה 61.סז/כטס/וזס/6116חז5/שו חס ז638 21

 . אס: .סחז בחו כ.ח6ש קטפ/ופתו/!=/1ז638.21ס :םוקימב וא

 :תבותכל שולגל לכות ,ןפדפדה תועצמאב

 הז תבותכמ תינכותה תא דירוהלו כ ://שאוצע חוז6.6ס0.טא

 תויביסה 32 תסריגל ךרד רוציק רוצ .לבקתמה ץבוקה תא סורפ

 תחת דבוע התא םא .95 תונולחב שמתשמ התא םא (\ווח032.=א=)

 16-ה תסריגל םימושייה להנמב םושיי רדגה ,3.א הסריגמ תונולח

 . (שווח6. ₪>=) תויביס

 3.01 תסריג תא תנקתהו !ח+6זח6+ םאס|סזסז-ב שמתשמ התא םא

 תנקתומה 6016 6ח8+ תינכותב שמתשהל לכות ,תירבע הכימת םע

 .!ח(6זח6+ =םאק|!סזסז םע

 608% תינכותה תרזעב החישעב ףתתשה
 תרשל התועצמאב רשקתהלו תוסנל לכות ,התוא תנקתהו תינכותה תא תדרוהש רחאל

65 

 :םיאבה םיבלשה יפ לע לעפ

 1צ6156406<=תוינכות<-לחתה ,תינכותה תא לחתא ,תשרל רשוקמ ךתויהב 1

 ,3.א תונולח תחת לעופ התא םא) .11615636 6-8+ 3221(<-(-2+ 3201(<-

 .(המיאתמה הצובקב ןקתוהש הלש למסה תועצמאב תינכותה תא חתפ

 :אבה רויאב גצומל המודב ,תינכותה לש תורדגהה ךסמ גצויו לחתואת תינכותה 2
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 לע ץוחלל לכזת

 שע ןצחלה
 ףיסוהלו ז8
 תתפתש הביעתב

 םיישיא םיטרפ

 .ךמצע לע

 םיפתתשמה

 ןלעוי החישב

 םיטרפב ןייעל
 תינכות םא זלא

 םהלש החישה

 .תאז תדשפא)

 טנרטניאל בהזה ךירדמ

 56זצסז (:סחה60ווסח (>]

 7-0 !חוסזזחה(וסת ==

 הוסנ< החמה - - 7 קש [86 |
|...80 400055 | 

 ל 01 0311000

 63 ה: סו 168| תבחח6 !אוס< א ח6: [
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 ו |

 | = 56ז גסססוגמ( [ פו: 0 2

 ו

 ן< 536 הפפשסוט ח 50 ז .[א| [6 וע קוס0ו6... |

 (-]18ז תינכותה תרדגה 22.2 רויא

 ןצחלה לע ץוחלל לכות .רשקתהל ןיינועמ התא וילא תרשה תא רוחבל ךילע ןאכ

 תרשה תא דילקהל םג לכות .המישרה ךותמ תרש רוחבל ידכ /460105% 0%

 רחאל .ךמצעל תרחבש יוניכה תאו ךמש תא םימיאתמה תומוקמב סנכה .תורישי

 .(0014 לע ץחל ,הרדגהה רמג

 טנונוו
 הרדגה

/ 
 ,יוניכ רחוב ךניא םא .יוניכ ומצעל רחוב ףתתשמ לכש לבוקמ - יוניכ

 .החישה רדחב ךתוא ההח ךלש ןובשחה םש לש ןושארה קלחה

 לוכי התא .ךתוא גציימה יוניכ לע בושח .עשעשמ תויהל לוכי יוניכה

 שמתשת תמיוסמ הצובקב יכ ץלמומ ךא ,םיבר םייוניכב שמתשהל

 בברעת לאו טושפ יוניכב רחב .ךתוא וריכי ךכ ,יוניכ ותואב דימת

 םישקמה םידחוימ םיוותב שמתשת לא .תונטק םע תוישיר תויתוא

 העשתל לבגומ יוניכה ךרוא ,ללכ ךרדב .ךיוניכ תא דילקהל םירחא לע

 .רתוי ךורא םש וצצקי תובר תוינכות ,םיזות

 תינכותה לש ישארה ךסמה גצוי .תרחב ותוא 2 תרשל רבחתת תינכותה 4
 ,תעצבתמה תוליעפה לע םיינכטה םיטרפה ובו 02085016 ןולחה תא ליכמה
 :אבה רויאב גצומל המודב האריי ךלש ךסמה .ולאב אצויכו תרשה לש תועדוה
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 10 20 סה פס 04 1 |

 100 סססססנ 4 ₪ 00006105 ציי 6בר פס 40 0 /!כ גבל

 -*י* קש ץסנ ייסחו ם 166 סח קטש !כז ו =]וסחהו, םור5] +5( 2:5 6

 1 ביס 2 \א/שבו סט 1:
 פ < 0401 0 60

 ןח אזו עו באיטב] 0/1
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 םג לכות

 לכל ריבעהל
 ץבוק ףתתשמ
 תא רחב .והשלכ

 ףתתשמה םש
 תינולחב

 ןמ ,תילאמשה
 טירפתה

 דחב סו ח0
 56ח0 היצפואב
 ודה תביתב .8
 תא ןייצ חיש

 .דשאו ץבוקה

 ןויד םילהנמ םירחאה םיפתתשמה יכ ןכתיי ,בתוכ התאש םירבדמ םימלעתמ םא

 בור ."דונדנ" וא זורז ירבד חלשת לאו תונלבסב הפצ .בר ןמז ךשמ םהיניב
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 .וילא סחייתהל
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 וכו בי
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 םישמתשמה תא םישמשמה תוביתה ישארו ךרדה ירוציק תא דמלת ןמזה ךשמב
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 ,םירחאה םיפתתשמהו הטמל ןימימ תינולחב תגצומ ךתוא תגציימה תומדה 8

 התא ךחור בצמ תא .הנוילעה תינמיה תינולחב גצומכ ,תוכסמ ידי לע םיגצוימ

 רדחוב .הטמל ןימימ לוגעה ןחלושל ביבסמ גצומה ןיב תישחומ הרוצב רוחבל לוכי

 הארת החישה תולגלגתה .תומד לכ לש םירסמה תא םיגיצמ "םינולב"ה החישה

 :אבה רויאב גצומל המודב

 61561 - 40005011 סופו 1

 אסיה סלוני :ת וסטה ₪5

 יסופיט החיש רדח 22.12 רויא

 ולא תשקה םע דימו ,ךסמה תיתחתבש הרושב ךירסמ תא דילקמ התא 9

 תוישיר תויתואב םיגצומ םירסמה יכ בל םיש .החישה רדחב "ןולב" ךותב וגצוי

 לכ אל ירהש ,תוליגר תויתואב דילקהל רומא התא ,תאז םע דחי .דבלב

 1862 תינכותב שמתשמש ימ יבגל .וז הנכותב םישמתשמ חרכהב םיפתתשמה

 .סומינ רסוחו תונקעצכ האריי דבלב תוישיר תויתואב שומיש ,הליגר

 |46 תינכותה

 .הדרבעה תלקהל םירחא וא ולא םייפרג םילכ תועיצמ תונכות רתויו רתוי ,םויכ
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 תינכזתה תדרדוה
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 :תבותכה יפ לע הרבחה רתאל רשקתה ,ךלש ןפדפדה תועצמאב 1

 . ת1ק://יצוצוצ .תו6ק 311.60. /עגזיס
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 ץבוקה תא דרוה ,95 תונולח תחת דבוע התא רשאכ .ךלש הלעפהה תכרעמ יפ
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 תא ץרה ./1₪0296.28 םשב ץבוק היקיתב אצמיי ,םיצבקה תסירפ רחאל 4
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 סוסו 800 5 | 6 | 065 | ווסו6 | סם | 1401 ססוטסח+ |

 צעתנס6 | 26םט85 | [[חתפ\4| | \/תפספא | [(סשע | ₪ |
 1,068 וחס | 0וו16-ס80% 86009 | דס 3 | 1 סססזמ |

 050 65 | פסס | ןספאזפ | [וזססז פסו | [ועסישזשו*< | גש |

 וס( חבחופ:

 830%0ק חוס<:

 חו

 68 חפח6/| )31 :

 ו זס וסט 7

 [-[חופ| ו256ז 5 = - |

 | [7 + - וחשופוסופ !ס 056 וס 001 אתסו לסוטו

 [- | + - וטספ6 561ש61-5060ו00 06324064 (6.0. ]1.1.5 ב0 5ק95]

 [-  +א- 6066 6538063 0160166 הו |46 טקסס |

 | וטו 10 \ופטפו 61
 דס 56ו שוחה( '96 טס, 5וחקוע 6חו6ז ץסונז וס=חבהה6 סוג 61 3001655, 570 סו
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 רבכ ירקיעה יוניכה םא - יפולח יוניכ ןכו יוניכ ןייצל חכשת לא .ךיטרפ תא אלמ 6

 .(6]02 לע ץחל ,םיטרפה תמלשה רחאל .סופת

 :אבה רויאב גצומל המודב ןצחל לע ץוחלל שקבתתו שדח ךסמ עיפוי 7

 צ 6604/7715 שופטבו ה 565 1 [ .ןסז=]
 [ע ךס0ת םסושותס וייר שחה פס

 * | ף| ₪ |ופנ| פג| ₪8| בבא |

 0ושא ת478 ז0 2101
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 תעכ .םישדח םירשק רמולכ ,[צסוע (20₪06110ת5 - ןמוסמה ןצחלה לע ץחל 8

 .2 בלשמ לחה ,אבה ףיעסה יפ לע לעפ .הנכותה תא ץירהל לכות

 עוו6 תינכונתה תצרה

 תויבכות טירפתב תינכותה תא אצמ .התוא תוסנל לכות ,תינכותה תא תנקתהש רחאל

 .הרקמה יפ לע ,3.א תונולחב הלש םימושייה תצובקב וא 95 תונולחב

 ךצ6שש ןצחלה לע ץחל .22.14 רויאב גצומכ ךסמה עיפוי .תינכותה תא לחתא 1

 :אבה רויאב גצומל המודב תורשקתהה ןולח חתפיי 58

 7: [1] 5 |[ -ןםז>]

 ו
 1 וסוחסו 7 ₪

 186 לש תורשקתהה ךסמ 22.15 רויא

 ןצחלה לע ץחל .יוצר תרש ךל רחב ,הלעמל ןימי דצב תללגנה המישרהמ 2

 .ינכט עדימ ךל ןתנייו רבוחמ התא יכ העדוה לבקת הנוילעה תינולחב 4

 1900-ל בורק לש המישר תוארל תנמ לע (?1גת₪6] 115% ןצחלה לע ץחל 3

 :אבה רויאב גצומכ ,תונימז ןויד תוצובק

 % (ת8חת] ₪31 - 6.

 16 [36 :מ1 סזחב

 1463-ןק 51 > 4010 ד 66ח 5 טקקסו| פתחו

 <. [ חוו: // 386006. !הסוש חו סו ] - -

 ך וז סו ףועווו5ס ך

 םווווווו!!( המחט בו קה -סבנפ שו וואס 0גתס5 0 "30.175*/ וואטזפ סמ

 8 סוושצ 17 1/2 05ןוז5 ג וואטז= סה | 55 קח5-קג!ס גו ו
 םוווווווז5מג סו

 ווב םו6

 \/6% סוחמ וס 6 8651 611048051 סח 6

 1 סי תורה האננ| סח (0 סח 61

4 

 10381 תםחסוכ |02 0 |
 8 (תנרור6ו חמו זולה 65 סמ 5

 ב ססועחוה 086 80 60 | ]7 | קת | | .[| 0 |

 נאס לש תורשקתהה ךסמ 22.16 רויא



 םנרטניאל בהוה ךירדמ

 קה 7-0

 .החישה רךדחו ] ה 1

 זחל ףרטצמ התא ,1סום ןצחלה לע ץחלו החיש קיפא רחב 4

 :אבה רויאב גצומל המודב חתפיי החיש קיפא לש ךסמ 5

 בחו [56ח0ומ
 < ד סח וגז> ' 9 6 סחואווגז

 <6(5צ058ח> ל דסי עס טפח 6/6

 וז
 * 322/32 בס

 חעסז3 | ב
 (0 6007 יאווח 3 56 סח וז 6

 רחבנ קיפאב החיש לוהינ ךסמ 22.17 רויא

 םייפרגה םילכה ךא ,תיסופיט הנכות לכב ומכ אוה ןולח לכ תלועפ לש ןורקיעה 6

 .הדובעה לע םילקמ

 םישודיחה רחא בוקע .ואידיו יעטקבו לוקב שומיש םג רשפאת תינכותה ,דיתעב

 .הנכותה תא תדרוה ונממ רתאה - הרבחה לש תיבה דומעב

 תינכנותה תרזעב החישב ףתתועה

 \?סז!65 <> חה
 הדיעווה תוחישל שדח דמימ הפיסומ \\/סז1651*' 6-03( םשב ,תיסחי השדח תינכות
 .טנרטניאב

 לש ןווגימ םע ,תינוימד ללח תנחת לע תשחרתמ 5 0-8( תינכותה תוליעפ
 גצוימ 0165 6-28 תינכותב םדא לכ .חחושלו רייסל לוכי התא םהב ,םירדח
 סנכנ התאשכ .(1כ81ָ1ז84] /40ו0ז) יתרפיס ןקחש וא ,(///8/8ז) תושפחתה ידי-לע
 0 ל ךנוצר םא .החישה ירדחב גיצהל ןיינועמ התאש תוישיאה תא גצייתש תושפחתה רוחבל תונמדזה ךל תנתינ ,הנושארל תינכותל

 ועל
 ₪ | :אבה רתאה לא שולגל ידכ ךלש ןפדפדב שמתשה ,וז תינכות תוסנ
7-9 

 001165 62884 תינכותה לש תיבה דומע והז
 לה תנכות תדרוהל רושיקל עיגהל ידכ תויחנהה ירחא בוקע

 ןולאשה יולימ ללוכ) חוק .(הליחת
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 ע/סז!6ס5 673% לע הרוצת תרדגה
 :ץ/ס0ז165 6:28+ לש התרוצת תא רידגהל ידכ

1 

₪ 

 הבוקנה היקיתל ומצעמ סרפנה ,ביכרא ץבוק והז ,תדרוהש ץבוקה תא ץרה

 הנתשימב שומיש השענ אל םא ,תיחכונה הירפסל וא ,1א12 הנתשימב

 ,ולש הנקתהה תינכות תא יטמוטוא ןפואב ץירמ ץבוקה ,הסירפה רחאל .ד אן

 .הנקתהב ליחתהל ידכ

 ךות ,לדחמה תרירב תויקיתב \/ס+165 628% תנקתהל תויחנהה ירחא בוקע

 ךרדה רוציק ,םייסמ התאשכ .הנקתהה ךרוצל תועצומה לדחמה תורירב רושיא

 .95 תונולח לש טירפתב עיפומ \/סז165 (288+ לש

 עצצסז!65 63% תצרה
 :התוא ץירהל ןכומ התא ,\/0ז165 0281 תינכותה תנקתה רחאל

 .וא ץירהל ידכ ,\/0ז165 6231 לש ךרדה רוציק למס לע הלופכ הציחל ץחל 1

 התא וב ,4+868ז (0]]23ז דומעל ךתוא האיבמ \%0ז165 6:18( .תינכותה

 .(אבה רויאב גצומל המודב) ךלש תוישיאה תא רוחבל לוכי

 צ וו

 ש/סז!65 03+ לש צּבוּבז 6!!03ע דומעה 22.18 רויא

 ילאמשה ןצחלה לע ץחל .רבכעה תועצמאב הירלגב ןייע ,תושפחתה רוחבל ידכ

 .תוזרכה תחא ךותמ תושפחתה רחב ןכמ רחאלו ,ןמס לבקל ידכ רבכעה לש

 ךל רשפאל ידכ בבותסהל הליחתמו תלדגומ איה ,תושפחתה גיצהל רחוב התאשכ
 .(22.19 רויא האר) הידדצ לכמ התוא תוארל



 טנרטניאל בהזה ךירדמ ₪ 6

 ,םחוטסץ 16 ןצהלה תא רחב ,ךיניעב ןח תאצומ תרחבנה תושפחתהה םא 3

 ןצחלה תא רחב ,תופסונ תויושפחתה תוארל ידכ .תושפחתהל ןימימ אצמנש

 .תושפחתהל לאמשמ אצמנש ,6667 1.0017

 ידכ שמתשהל הצור התא וב םשה תא דלקה ,ךלש תושפחתהה תריחב רחאל 4

 תלעפהב רוחבל תורשפאל בל םיש .(22.20 רויא האר) ךלש תוישיאה תא תוהזל

 .לוקו הקיסומ

 .5ח+6ז- \/סז165 6:34 ןצחלה תא רחב ,ללחה תנחתל סנכיהל ןכומ התאשכ 5

 7 שואו גו
 טו:שא 0מש6 זו עז 4

 601301: [םטמ 6165 סו
 ה 0

 תושפחתה תגצה 22.19 דויא

 1156זתפ8חו6: כ600ז8

 תא 6 קא וע 6

 תושפחתהל םש ןתמ 22.20 רויא
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 האר) רובטב אצמנ התא ,הנושארל \/סז165 6-2+ תינכותל סנכנ התאשכ 6

 האור התא .ךלש ךסמה לש הנותחת-תינמיה הניפבש הפמב ןנובתה .(22.21 רויא

 עובירה .ללחה תנחת יהוז ?ונממ םיאצויה םירודכ השיש םע ,רובטל המודה רבד

 ראשיהל לוכי התא .םינושה תוחישה ירדח םה םירודכהו רובטה אוה זכרמבש

 רחב ,ןכמ רחאל .ןמס לבקל ידכ רבכעה לע ץחל .החיש רדחל רובעל וא ,רובטב

 .םירודכה דחא לע הציחל ידי-לע ,החישה ירדחמ דחא |

 1וןק6 ות (ןסי נז נח
 דת מ |25 6 קו ס1004 6 וה 5

 פו |
 סח! 10 < 3120716506. |

| | 1105 50 
 טורה 056 106 56 56 6

 רבב
 וסונ <-ףח 66% סח קס | 0 ש16 |,
 וג: ק שד 10 15 סו 834 !ח<ה 10 (ןסונ"

 ₪ סיס.

 תינוימדה ללחה תנחת 22.21 רויא

 הניפב - \/מ0? ןצחלה תא םג רוחבל לוכי התא ,שדח רדחל סנכנ התאשכ 7

 .החישה רדחב ךתא םיאצמנש םישנאה לש המישר לבקל ידכ - הנוילע-תינמיה

 ידכ צ/ 68 ןצחלה תא רחב ,ןכמ רחאלו (?₪:+ ןצחלה תא רחב ,בוזעל ןכומ התאשכ 8

 .(/סז105 6:18+ תינכותהמ תאצל
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 תורבחתה -

 יזנרמ בעחמ לא ףוסמכ

 דמלת הז קרפב
 תא ריכהל
 דוביח היצפוא
 ישיאה בשחמה

 ךדכ ,ךלש
 ףוסמכ דקפתיש
 לודג בשחמ לש
 (ח8ח7806)
 2ויחל חותפה
 בוד .תשרב
 םיתורישה
 םנמא םינתינ
 תועצמאב
 םירחאה םילכה
 םילבוקמה
 רקיעבו ,תשרב
 תועצמאב
 ןיידע ךא 0
 םיתוריש םנשי
 םלבקל לכותש
 רשקתת םא ק7
 יזכרמ בשחמל
 ילכ תועצמאב
]1 

 עצבלו קחורמ בשחמל רשקתהל רשפאמה ,טנרטניא לש ילכ וא ,תינכות איה +

 .ןופלטה תועצמאב - !ספוח - תשרל הסינכ

 טנרטניא ילכ לש הליבח לכו טנרטניאב רתויב םיקיתווה םיתורישה דחא אוה 4

 אלו םיילאוטסקט םרקיעב םה םילכה םויכ םג .16186+ ילכ הללכ (א18 ןדיעב דוע

 תחתו ולש ףוסמכ דקפתמ התא ,קחורמה בשחמל תרבחתהש עגרבש ןוויכ םייפרג

 .ולש הלעפהה תכרעמ

 תשמשמה תוארוה תצובק ,תרושקת לוקוטורפ - ד ש

 ד6!ח6+ לוקוטורפ .עדימ ףתשלו םהיניב רשקתל ידכ םינוש םיבשחמ

 תעצבתמ ךלש בשחמב דילקמ התאש הדוקפ הב ךרדה תא רידסמ

 .רשוקמ התא וילא קחורמה בעחמב השעמל

 תנכות לכ .םירחא םילכ םע םג ןופלטה תועצמאב קחורמ בשחמל רשקתהל לכות

 תונולח םג .הזכ ילכ הליכמ (םדומ שכור התא רשאכ ללכ ךרדב ךל תנתינה) תרושקת

 לכל תורבחתה לוקוטורפ לכ רידגהל ךל רשפאמה תשרל גויח לש ילכה תא הליכמ 5

 טנרטניא תרגסמב ךל ןתינ אוהש ךכב אוה 176186+ ילכ לש לודגה ןורתיה .רחא בשחמ

 וא קחורמ רשקתמ התא וילא בשחמה םא םג ,תימוקמ החיש לש ריחמב ללכ ךרדבו

 .תרחא הנידמב אצמנ ףא



 תת ------....-  וויי

 םנרטניאל בהזה ךירדמ 0 =

 תא תוחפל ריכמ התא יכו לעופ אוה הלעפה תכרעמ וזיא תחת עדוי

 םרט ,אדוול ךילע ,ןכ ומכ הז תכרעמ לש תויסיסבה תודוקפה

 דדיב יכו בשחמ ותואל רשקתהל השרומ התא יכ ,תורשקתהה

 .תוהדזהל הפקת המסיס

 התאש אדול ךילע ,דחא בשחמל רשקתמ התאש ינפל 3

 ההדזתש יד ללכ ךרדב ,לכל חותפה בשחמל איה תורשקתהה םא

 תכרעמ ידי לע החנות םג הזכ הרקמב .תשרב ךלש ןובעחה םשב

 לש תודוקפ תעדל ךירצ ךניאו ,ךל שורדה תורשל םיטירפת לש

 .תרחא תכרעמ וא טאוא הלעפהה תכרעמ

 המסיסו יוהיז ,בשחמה םםענ

 לש ומש ללכ ךרדב .ומשל הנושארבו שארב קוקז התא ,בשחמ לא רשקתהל תנמ לע

 וילא םירושקה םישמתשמה לש ינורטקלאה ראודה תבותכ לש קלח ותוא אוה בשחמ

 .1ח16ז:.ם66.1] אוה בהז טנרטניא בשחמ לש ומש לשמל ךכ .(6) ןמיסל ןימימ אצמנהו

 .1 תבותכ הנוכמה ,תירפסמ תבותכ שי תשרל רבוחמה בשחמ לכל יכ רבכ תדמל

 תא עדוי התא םא .ולש 1? תבותכ יפל וא ומש יפל וא בשחמ לא רשקתהל לכות

 ןעמכ התוא ףדעה ,רשקתהל ןיינועמ התא וילא ,חראמה בשחמה לש 1? תבותכ

 .תורבחתהל

 ךנובשחל השיג ומכ םימיוסמ םיתוריש ,ןוחטב ימעטמ ,םיקינעמ םימיוסמ תוריש יקפס

 לגרתתו ריכתש בושח ,וז הביסמ .116186+ תורבחתהב קר המסיס יונישל היצפוא וא

 תורשה קפסל רשקתמ התא םא .בשחמה תבותכ תא ריכתו תורכחתהה ךילהת תא

 ךדי תחת הנימז המסיסהש אדו .המסיסבו ךלש שמתשמה םשב תוהדזהל ךרטצת ,ךלש

 .רשקתתש ינפל

 3.א-ו 95 תונולה תחת ד!
 תורשקתה םשל תדחוימ הנכותל קוקז ךניא 95 תונולח תחת לעופ ךלש בשחמה םא

 םא .61864'1 לוקוטורפב תכמותה תינכות תללוכ 95 תונולח ןכש ,16186+ תועצמאב

 דייצי ךלש תורשה קפס .המיאתמ תינכותב דייטצהל ךילע ,3.א תונולחב שמתשמ התא

 .תשרב הנכותה תא דירוהל לכות הנממ ,תבותכל ךתוא הנפי וא וזכ תינכותב ךתוא

 תינכות איה הליבחב םילכה דחא ,ןוילימק לש טנרטניא תוינכות תליבח ךתושרב םא
 .86]6+ םשב

 תינכות איהש ,ץ/1אדי ₪1, תינכותה תא תשרהמ דירוהל לכות ,רחא רוקמ ךל ןיא םא
 .הנקתהל הלקו הטושפ



 .- ה
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 == == 572 מנמ0 כ

 3.א תונולחב
 שמתשה
 שוחו| תינכזתב
 ףיעסב תנקתהש
 שומישה .םדוקה
 .המוד הב

 התנקתהו ע/!אד =[. תינכותה תדרוה
1 

 (ת

 :תבותכב רתאל רשקתה ךלש ןפדפדה תועצמאב

 תת (1ןכ://רצרארא ד 116.60 1 10/3/50 0/1610 3.21ןכ

 הרבעהה .ךלש בשחמל ו/18+6123.21ק ץבוקה תא דרוה ,דומעב תויחנהה יפ לע

 .תוינש רפסמ ךראת

 .רתוי השדח הסריג אצת םא ץבוקה םשב לק יוניש ןכתיי - בל םיש

 השדה

 הגקתהל תויחנה ובו 185181[.(א( םשב ץבוק ונשי םיצבקה ןיב .ךלש בשחמב

 סקנפ תועצמאב וארוקל לכות .הז ץבוקב רזעיה - םיישק ךל שי םא .תילגנאב
 .הסריג לכמ תונולח לש תומישרה

 השדח (הירפס) היקיתל ,המיאתמ הסירפ תינכות תועצמאב 21? ץבוק תא סורפ

 בוקה תאו ,ךלש יאום60ו%8 תיירפסל ועות+1[6ת| ץבוקה תא קתעה

 .ךלש ועומ60ו/5\8ע546ח1 תירפסל 1

 .תונולח לש תומישרה סקנפ תינכותה תועצמאב ועוח461.זנםו ץבוקה תא חתפ

 תומש תא תנוכתמ התואב ףסוה ,ץבוקב העיפומה םיחראמה םיבשחמה תמישרב

 ועיפוי ולא םיבשחמ ךכ .רשקתהל ךתנווכב םהילא ,םיחראמה םיבשחמה

 .תלחתואמ איהשכ תינכותה לש םיחראמה תמישרב

 םימושייה תצובקב ,תינכותה רובע למס םימושייה להנמב רוצ 3.א תונולחב

 רושיא<-םושיי טירפ<-שדח<-ץבוק) .ךלש טנרטניא ילכ לכ תא הליכמה

 .(2 בלשב תרציש הירפסב ועזמ461.6א6 ץבוקב רחבו ןויע לע ץחל ,ןכמ רחאלו

 רוציק רוצ ,95 תונולח תחת וז תינכותב שמתשהל תטלחה ,םינוש םימעטמ ,םא

 .ליעל רומאה ץבוקל ךרד

 76!ח6%( תועצמאב תורשקתה

1 

2 

 .ךלש תורשה קפס לא רשקתה

 הדוקפב רהב הלחתה טירפתב .לחתה ןצחלה לע ץחל ,רשקה תריצי רחאל

 .הלעפה

 רויאב גצומל המודב חתפי תינכותה ןולח 161864 דלקה הלעפה חיש ודה תביתב

 .אבה דומעב
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 מב ד6וחפ( - (אסח6] (- ₪

 םסחמ60] ₪08 [6זתומה| ]0

. | =| 

 תורישי הדילקהל לכות ,חרשהה תבותכ תא רכוז התא םא |

 +0|ח6+ חו3!!.וחזסז.ח66.ו!ו הדוקפה לשמל .הלעפה חיש ודה תביתב -

 .בהז טנרטניא רתאל ךתוא רשקתו ד6וח6 תא חתפת ש

 חיש וד תבית חתפת .1161006 575068: הדוקפב רחב (6:08₪66+ טירפתב 4
 :אבה רויאב גצומל המודב תבותכ תרדגהל

 051 אה: +]

 סח: ו -|

 ד: ו -]

 ואש |
 תורשקתהל חיש ודה תבית 23.2 דויא

 המישרה ךותמ וב רחב וא חראמה בשחמה םש תא דלקה 11054 [\גזמ6 הביתב 5

 תאז שרוד חראמה בשחמה םא אלא ,/01+ הביתב רומאה תא הנשת לא .תחתפנה

 .(שארמ הז עדימ לבקל ךילע)

 ךלש בשחמה לע ףוסמ הזיאל ןייצל ךילע ,(לנימרטה גוס) 16ז₪ג 1706 הביתב 6

 .(ןלהל הביתב האר) .חראמה בשחמה םע חחושל תנמ לע "שפהתהל"
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 יזנרמ בעהמ לא ףוסמכ תורבחתה - ד9!ח6+ :23 קרפ

 .םייזזכרמה םיבשחמה םלועב םילבוקמ םיפוסמ יגוס - דדצ 0

 רטנירפלט ףוסמ אוה דדצ ,םּוָפּוַּו תרבח לש ףוסמ אוה 0

 ךלש ישיאה בשחמה לע ,יזכרמ בשחמל רשקתמ התא רשאכ .יסיסב

 ךילע .ריכמ הז יזכרמ בשחמש ףוסמ לש (יוקיח) היצלומאב לועפל

 ליעפהל היצלומא וזיא עדת תינכותהש ךכ ,לנימרטה גוס תא רידגהל

 שמתשה ,תרחא ןיוצ אל םא ,צד 100 אוה רתויב לבוקמה ףוסמה גוס

 דמותה ןקת אוהש ₪591 גוס םישרודה םיבשחמ םנשי .הז גוסב דימת

 הסנ ,חראמה םע רשק רוציל חילצמ ךניא םא .עבצב שומישב םג

 .רתויב יסיסבה גוסה וניהש דדצ גוסל תונשל

 .חראמה בשחמה לש ףוסמכ רשוקי ךלש בשחמה .(0208₪664 ןצחלה לע ץחל

 גצויש ךסמה .קחורמה בשחמה לש ףוסמכ ןיטולחל לעופ ךלש בשחמה ,הז עגרמ
 בשחמה םא .חראמה בשחמב תלעפומה הנכותבו הלעפהה תכרעמב יולת ךל

 הדוקפה תרושמ לועפל ךילע היהי ,םיטירפת תיחנומ תכרעמ גיצמ וניא חראמה

 .\ 341% תוכרעמ בורל ,הלעפהה תכרעמ לש

 תורשקתה עוציב רחאל לבקתמה ךסמה תא הגיצמ אבה רויאב תגצומה המגודה

 :המסיס תדלקהו תוהדזה לש האצות אוה הז ךסמ .בהז טנרטניא בשחמל %

 28 ד 6!חסו - חוו (ח\6ז .חסו |

 לסט" ש53ף5 +0" 12/96 15 25 !!סט5 3בחש 28 זוג.

 |!356 6188 טסט 10ףף660 1ה%ס "ח6 5/5668: 03/12/96, 5

 דחג5 1ה(ס"תב"1גסה 15 טק6ב:66 0: 6

 פס טסט טּבחש 60 6תּבחַחס טעסטח 4 [ע/ה] ₪

 קחורמה בשחמה לש הדובעה ךסמ 23.3 רויא
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 יפ לע תרדוסמ הרוצב אצ הדובעה רמגבו קחורמה בשחמב הדובעה תא עצב 8

 הרטמל איה קחורמה בשחמל הסינכה םא .תקחורמה הלעפהה תכרעמ תויחנה

 רמג םע יטמוטוא ללכ ךרדב היהי קותינה ,לשמל המסיס יונישכ ,תמיוסמ

 גיצהל ידכ 0171+] שיקהל ךרטצת ללכ ךרדב ,קתנתהל טילחמ התא םא .המישמה

 תויתוא אלל - בל םיש) 61056 דילקהל זאו הלעפהה תכרעמ לש החנמה ןמסה תא

 ,6/759 שיקהלו (!תוישיר

 הנוכמ וז העפות .רתויב יטיא תויהל לוכי רשקה ,תשרב סמוע בקע

 קתנ ,דובעל רשפא יאש דע תיטיא הכ תוליעפה םא .חפ68-כ תשרב

 .רתוי תועוגר תועשב הסנו עגמ

 םיתעל םיבשחמ רפסמ ךרד רובעל לוכי ךלש רוביחה 2

 םירבוחמה םיפוסמ םיבהוא םניא בושחמ תוכרעמ ילהנמ !רבע ךנמז

 אלל בוצק ןמז קרפ חראמ בשחמב ההשת םא ,ללכ ךרדב .שעמ ספאב

 10-15 אוה הז ןמז קרפ ,בורל .ךתא רשקה תא קתני בשחמה ,תוליעפ

 .תוקד

 ך6|הח6% םע םיעשעתטמ
 תייליהקל רשפיא הז רבד .תינמז וב םיבר םישמתשמ חראל לגוסמ חראמ בשחמ

 םיקחשמ .616'1+ רושיק תועצמאב םיעצבתמה םיקחשמ לש הרוש חתפל טנרטניא
 ךא אוט|₪-1250ז [כגחו6חפוסהפ לש רוציק אוהש א2!11 ללכ ךרדב םיארקנ ולא
 .א110511 וא 10002 םיתעל םינוכמ רתוי םישידח םיקחשמ

 לע תומישמ חנעפמ ,תינוימד הביבסב םהב ענ התא רשא םיילאוטסקט םיקחשמ ולא
 לבקמ התא ,קחשמל תורבחתהה תעב .ןורתפל עיגהלו קחשמה תדיח תא חצפל תנמ
 םילוכיו דימ םיערכומ םניא םיקחשמה .תויומד תואמ ךותמ תחא תומד לש דיקפת
 תוירוקמ רובע םיקנעומ םיסרפ .ןיינעבש עושעשה הזו ,םישדוח רפסמ םיתעל ךשמהל
 .הייפוא תרימש ךות ,תומדה תא חתפל תלוכיה רובעו תונשדח וא

 חו .005.ה60.640 בשחמב להנתמ 111א1 א[020) קחשמ ,הז רפס תביתכל ןוכנ
 .םיאבה םיבלשה יפ לע לעפ ףתתשהל ידכ .1709 האיציב

 .תשרל רשקתה 1

 :דלקה הלעפה חיש ודה תביתב 2

 :גצוי הסינכה ךסמ .+6186+://81105460)] \ חו 605.0: 9
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 28 ד =!ח61 - ןתומ 66+ חשט 6 | .[הז>]

 טס ב 06 :0 08א--תפט :תש 5006855 06 :הפ הפא 060386 1ה01561הט15ה3016 ("סה 165 3
 1טז6 -

 דח15 15ה'8 3 4386. 5'16  3 ק1308 טהסה6 ("16ה05 תב סט% בחש 8
 טשסחא סה טבז1סט5 קחס]6615.  [םז הספ 1ה:0"הּג:1סה, :עקפ 'הפ1ק קטחקס5ס'

 סה66 ץסט'ע<פ

 +6 ט56(ט] 08837005 :
 -ש0הה80% 6085%' "0 60הה6605 50 3 ךטפ51 0תּב"ם:6.

 -הףטנ%' 60 01560הה806, ₪1:תפח הסא סם 13168.
 רש 0םהה651 <66תג"בסז6ְח-הּהַהַפכ <0"235580>' 1( שפט הּהטפ 603"בסתס".

 יבבנפ' :ס0 566 "סטַפת1ְע תסט 1016 אא 5.

 (" 1515 ףספש +0 הס5 5קשהש :ס00 הטסת 186 311 1ה [ה6 53085 ק1366 ט1:ה 3 +1א66 5
 - 651 ץפטח 8ש65 6טפזָטסה6 םתס6 1ה 3 שה116 םע 1סםא1הַה החסטהנ 35 5088זת1הף 6156."

 קחורמה בשחמה לש הדובעה ךסמ 23.4 דויא

 דילקהל שקבתתש הדימב .חרוא תומדכ רבחתהל ידכ 600866( ₪68( דלקה 3

 .₪1168+ תפסונ םעפ דלקה ,המסיס

 :אבה רויאב גצומל המודב השעמה רופיס תא רפסמ ךסמה .קחשמב התא תעכ 4

 28 ד =1תסו - ןח 60 .חטט סשש | .[3]>]

 [סו"ורופס\ [6א ץסהוחש |:

 - 7651 עסטח 8065 6טסחעסת6 0ה66 1ה 3 שח116 םע 1ס0%1הַף גחסטתש 3% 5076%ת1ה] 6156."
 ] ש0ה'% טה5%3"66ה0ַ :הגת . 03116 60883005 3% 1015 קס1ה% ּגז6

 ןו61ק2, טתס, 600הה666, 086386, 001%, 0ק:1ת6, 06:510ה, 882015ז88, 0065ד) ךפ56, 0
 ןטנ6

 "*-= 00הה66%06 "==
 ם%מ6 כ טסח51סח: 8

 עהט שז-ףז"סטחנ
 דה15 15 3 0גזא, ש"3הק66 5ק366. 16 3קק63ז5 10 26 טפט "00086 1ה הש; עסט

 אששק  םטהק1הַפ 1ה:ס שהב| (6015 11א6 0:31ה3ף6 ק1ק65, 3111ף5"3:0, 3הש 0%הסז

 קש ק16 (3קקב"6ת:1ע 5166ק1הַפ)- 0 הש ט56+ט1 :ה1הַפ 6הּבמ ץסט'טש 015000000 גה
 עסטז- םטהט11הַף 3גטסט( 15 3 הגההס16 60066 30008 ץסט.

 ןוס+6 :תּגז סזת6שמ ש5685 0( :ת15 000 ט111 ם6 316 ץס0 "611 טחסח6 ץסט
 תפכטפ 60הה60166 [ץסה.

 - שפ160ה8 60 .

 - 85 16 53ֶע5 30םסטש, 1ת15 15 הס5 ג ףבה6, 3הש קססק16 הסז6 ט111 6 .

 = עסטח 6+10ה5 56:10051ע. זעק: .

 - תפ1ק הָבההפ"5 - 0:  163"ה 300% :ה6 513003705 0+ 06730108 תסז6 .

 - ₪911 <ץסטז ףט65%10ה> -- 16 עסט ,6701"ח6 6ה76"6חהסע 76 .

 . טז 1 - 60 163"ה הסש [0 טפ56 .

. . 

. . 

. . 

 דהש[-= 15 השט השט.  זָעק6ש 'השט<' [0 "636 311 ה6שפ 0" 'ה6ט5 הפש' [0 "6360 1%
 ה6₪ 665 -

.₪ 

 ךתורבחתה רחאל קחורמה בשחמה לש הדובעה ךסמ 23.5 רויא

 המודב ,ותרטמו קחשמה ןפוא יבגל הרזע יכסמ לבקל תנמ לע 60+₪+0114] דלקה 5

 :אבה רויאב גצומל
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 26 16!ח01 - ןתו

 || 04 ו |[

 גה 1ה("ס0ט6:גסה

 0616086 םס 1

 זה15 \ט(ס"131 845 טססה ₪651ףה60 +0 הס1ק 386 ץפטח 1166 35 3 הסטססתסז 0
 300 (ה6שס16 (סו" 5החס":) 68516. 15 ט111 טב1א עסט :תחסטףת 5086 0[ :ח6
 60תה3ה05 עסטי11 06 טפגהַב ה05% %6+0ה 35 3 הפטס16. טסט 5186 :ה6ח6 5

 5086זת1הַה +ס" ץסט :0 "וע, טתבז טסט 5חסט10 זעק6 ₪111 ם6 1ה06ה%66 סה 3 11ה6
 סע 1%5616. לסט הח6ה'\ "6ףט60"1 (0 :חע 636ת 6א3הק16, םט% 5'15 קזספּבפ1ִע 3

5006 6% 0 1063 8006 

 0ה66 עסט 36 "636ָע 0 הסטס סה 0 :תס האמ קב"% 06 :ה6 :ט:ס"131, 6
 תפא|

 16 עסט טסט18 1186 +0 "6:טחה 0 בה 6371168 5טמ]60%, ץסט 038 ששי 5

 :הזסטףת 6ת6 (ט+ס"181 סע :עקגתף
 םבסא

 16 ץסט ה15560 5076 06 ץהש :6א:, סח טסט10 1186 [0 "87636 [הש םטחח6ת\

 1ה(0"הב:10ה, 51הק1ע 6
 ּבָחּבַגח

 לסט הַּבֶע ףט1: 3% בהע קס1ה% סע :ַעְקגהה
 ףטג'

 0ה66 ץסט ב6 "630ָע, 6עק6 "השא[" 0 6"5%3 1תפ [131"050 קחסקסז-
 יס תּבטפ ם66ה 0060 %0 זהפ םט:ס131 .

 קחשמה לש דומילה ךסמ 23.6 רויא

 .החלצהב ,ךחוכ תא הסנו קחשמה יללכ תא דמל 6

 שופיחה ילכמ דחאב שמתשהל לכות ,םיפסונ קחשמ ירתא שפחל הצרתש הדימ

 ירתא ךל אוצמל ושקתי אל 1,605-ו 8100 .םאצמל תנמ לע הז רפסב ורקסנש
 .א0511 וא א100 ,א[ז!כ חתפמה תולימ תא שפח .קחשמ
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 תוערב לארוננני

 .ןפוד אצוי רבד לכ ךכב ןיא .תילגנאה הפשב השענ טנרטניאב תישעש המ לכ ,הכ דע

 אצמנה םדא םע רשקתל ךל תרשפאמו תולובג הריסמה ,םלוע תקבוח תשרב רבודמ

 לע רבגתהל תנמ לעש ןבומכ .ךרדחל ךומסה רדחב בשוי אוה וליאכ ,הקוחר הנידמב

 ןיינועמ לכל רשפאתש הפשב ךרוצ שי ,לבב לדגמב ישונאה ןימה לע תשוהש שנועה

 איהש תילגנאה הפשה איה וז הפש םירבדה עבטמו ,םלועב שמתשמ לכ םע רשקתל

 .וטקפ-הד תימואלניבה הפשה

 םנרטניאב תירבע

 לש 3.01 הסריל
 ןפדפדה

 ה(
 =אסוסזסז
 השילנ תרשפאמ

 לכב תישפוח

 תירבעב דתא
 ךדוצ אלל

 םינפונ תנקתהב
 .םידחוימ

 תימואלניבה תשרה תייליהקב דובכ לש םוקמ תספות לארשי תנידמ ,תאז םע דחי

 ,אוה ותפשב תוישפוחב לועפל לכוי םהב ,םירתא שפחמ ילארשיה שמתשמה יכ יעבטו

 .תויניטל ןניא היתויתואו לאמשל ןימימ תבתכנה הפש וז םא םג

 םירתא םהב ,תירבעב הדובע םירשפאמה םישדח םירתא םיעיפומ תונורחאה םינשב

 שולגל ישוק לכ ןיא .(/\/צ/ ירתאב רקיעב רבודמ םירבדה עבטמ .דחוימב םיניינעמ

 קקזת ,ףודפדה תוינכותמ קלחב יכ םא ,םיליגרה ףודפדה ילכ תועצמאב ולא םירתאב

 .םיירבע םירתא לש תפטוש האירק םירשפאמו תינכותב םינקתומה םידחוימ םינפוגל

 תירבעב רשעקתל שורדה לכ ךדיב םא קודב
 רתאל סנכיהל הסנ ,תירבעב םיטסקט תגצהל דיוצמ ךלש ןפדפדה םא קודבל תנמ לע
 רתאל המגודכ ,םיבשחמ סוקופ תאצוה לש רתאל תורשקתה הסננ ונא .ירבע
 .תירבעב
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 .שמתשהל ליגר התא וב ,ןפדפדה תא חתפו ךלש תורשה קפס לא רשקתה 1

 .ת1(://ושוש.106₪5.60.1] תבותכב רתאל שולג 2

 :אבה רויאב גצומל המודב האריי ךלש ךסמה

 1.2] מוסה | תו // אא 1005 60 |

 חשו: 6? שח פ(' 7 0 6ו\תב!יסחו 1451 566 | 6 | 6 |

 וש וודעומ ] תנמזה [[ חגצל : | ופפוכל ווג זחרו ו טדח 1 |8 ד חגצה [[ תוטדח [2 תודוא דו
 | | ו טנרטניאב 41 |[1 תוחוקרה 1 םירפס [[ םירבסה [[םיעצבמו 1 האצוהה [1 ישארה

 ב
 51108 ןנ-חמר 863 ד"ח

 1 ני ] ירו םינ ש המ

 תנווקמ םידצמ תנפזה םוקוצ תאצוה תודוא

 םיבשחמ-סוקופ תאצוה לש תיבה דומע 24.1 רויא

 הנוכנ בותכו תירבעב גצומ בותכה לכ יכ אדו רקיעב

 לע ץחל ,הכופה תירבעהש וא תירבעב וניא ךסמה םא .ןבומכ לאמשל ןימימ =

 ,וז .היעבה תא ורתפיש םידומעל הנפותו תיבה דומע שארב םימיאתמה םירושיקו

 .תירבעה הפשב םיבשחמה ירפס בטימ תא ןימזהל תניוצמ תונמדזה ,בגא

 ,רתוי הנשי וא 3.00 הסריגמ 1046861 א 10761 תועצמאב רשקתמ התא םא 4
 .תירבעה תא אורקל חילצמ ךניא םא ,ןפוג תונשל ךתוא החני רתאה

 תינונסה תא רקב

 םיקיתווה דחא ,אילפהל יעוצקמו יעדמ רתא - תינונס רתאל תורשקתה הסננ ,תעכ

 ידי לע יכוניח טקיורפכ להונמו קזחומה ,םהבש םיניינעמה ןמו תירבעה הפשב 0
 .תילגנאב ןהו תירבעב ןה ןויעל ןתינ ולוכ רמוחה .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה | תילננאל דובע
 .רפסה תיבל תודובע תנכהל רמוח םיכירצה םידליל ץלמהו ךתאנהל שולג 2 ו
 :אבה רויאל המודב ,ךסמה לע גצוי תורשה לש תיבה דומע 2 .המיאתמ 0 ט תירבע תנקתהל . ://5חח:+.₪]1.36.11/58₪₪14 תבותכב רתאל שולג 1 תילגנאב
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 19.( [ מכ //הייור פר 12

 = - או 14 / ב 2 וש 5% | 0

 תינונס לש תיבה דומע 24.2 רויא

 ןווגיממו רתאה ןמ םשרתהו םירושיקה תא ןחב ,םינושה םידומעה ןיב לייטו רובע 3

 .ונממ תולדל ןתינש עדימה

 תירבעב שנופיח ינונגנמ
 ,שופיח ינונגנמ ךתושרל םידימעמה םירתא המכ םג אצמת םיירבעה םירתאה ןיב

 .וללה םירתאה ןמ המכ ריכנ .םיילארשיה םירתאל םידחוימ םקלחו תירבעב םקלח

 בוביס

 שמתשמה שומישל םילכ ליכמו *הרוטגיל" תרבח ידי לע קזחותמ ,בוביס לש רתאה

 .תירבעה הפשב

 .+(ק://ואראש.81ץטש.60.1] תבותכב רתאל רובע 1

 :אבה רויאב גצומל המודב חתפיי תיבה דומע

 | סי םועכוד: | כ // ו תו 0 ב

 515 7 | חש 007 | | 1 אש 560 | סמ || םיושמ |

 1 וש הרוטנו 7 -- ה
 טחספפ השחש סה ובו פח

 !לארשיב רתויב ישומישה רתאה - בוביסל סיאבה סיכורב

 ,טנרטניזא תויגולונכט חותיפו םירתא+ תמקהב לזאארשיב הליבומה הרבחה ,תרדשקת הרוטנו
 םולשת לכ אלל ,םיזאבה םיתורשה ךל םיעצומ הז רתנאנ .בובייסב ךתועו חרזול החמש
 יטמוטוא( םונרת תועצמואב ל"וחב שופיח :ךלש יטרפה ןמגרותמה

 בוביס לש תיבה דומע 24.3 רויא



 טנרטניאל בהזה ךירדמ ₪ 0
 רוה רך

 תויורשפא תא ריבסמה דומעה עטקל עיגת .םיתורשה ןווגימ תא הארו הטמ לולג 2

 תא תילגנאל םגרתת תינכותה !תירבעב שופיחה תא רידגהל לוכי התא .שופיחה

 ינונגנממ דחאב שומיש ךות ,שופיחה תא עצבתו תירבעב תדלקהש חתפמה תולימ

 .םילבוקמה שופיחה

 :אבה דומעבש רויאב גצומל המודב הארי ךלש ךסמה 3

 9| [ 00 תוופ ./ / לאציו ושש .60.4/ו06:ה רוחה *]

 תמו אפו? | ט]ומו'ג 7 | סטווצו מטס 1 ₪ |[ 7 .| %

 תונורתפ < מ ה ו ושינ ]
 1  טנרטניאב תרוטנו גיזת תי ₪00! [/69(| -

 יסמוטוא םוגרז תועצמאב ל"והב שופיח ןלש יסרפה ןמגרונומה

 (ךימימ הלעמל) שופיחב תביתב תירבעב יוטיב וא הלימ שקה
 (קיס-ופניא וא סוקייל והאי ,הטסיו-הטלז4) שופיחה ירותפכ תעברזשנ דחא( לע ףחל
 תרחבש שופיחה גתנמל םיחולשנו תילגנז(ל דיימ םימגרותמ תשקהש יוטיבה וז+ הלימה

 הז ןולחב תועיפומ שופיחה

 ןלוכ תא שפחי בוביס ,תילגנזאב נוופדרנ םילימ רפסמ שי תשקהש הלי

 יוצרה שןפיחה ענמ לש רותפכה לע ץהל ,רחא שופיח עדנמב הלימ התוז+ תא שפחל י
 תועש 24 ךות ןולימב התוז+ ןכדענ ונזא ,המגרות ז(לו ןולימב העופומ הניא תשקהש הלימה +

0 

 רצ 0 תת. 6 אכ =

 :נווירבע שילימ יפל לארשיב םונירנוא שופיח

 בוביס לש שופיחה דומע 24.4 רויא

 .ילכה תוליעי תא הארו שופיח הסנ 4

 הלאוו

 .הדרוהל תונתינה תונכות תוברל ,םיבר םירתאל םירושיק ליכמה ןיינעמ רתא

 המודב הארי ךלש ךסמה .16+://וצוצוש .ו/112.60.11 תבותכב רתאל שולג 1

 :אבה רויאב גצומל

 9 א |

 שתמו'פ 7 ]  = עת 007 | | ממה ]או 560 | 0 ]| 56 |

 י ית "2? ה
 יה" % 6 : 8 4 ג !ּה א| |

 ל ה =( אש ך

 7 "ג 3 > < < --- הווה
 הרוע ונ'ב בוחב ףסכוח יעוג שוחה

 הלאוו לש תיבה דומע 24.5 רויא

 .םינוש םיאשונב םידומעל הסינכ ךל תרשפאמ דומעה שארב םירושיקה תרוש 2

 םהמ דחא לכש םיאשונ יפ לע סקדניא תמישר גצותו תיבה דומעב הטמ יפלכ לולג

 .רחא אשונב םירתא תמישרל רושיק אוה
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 ךסמה .םינוש םיכתחב םישופיח רידגהל ךל רשפאמה ,ער אל שופיח ילכ ךתושרל
 :אבה רויאב גצומל המודב הארי

 1 ו הש יי : .
 ו ור ו

 שיג ויל | קוחר-מלש | | טדקהה | םדקתה | םפח | ופה | :

 תורייו/ולב **
 וכיטסרובס ] הקיסוס ] עונלוק

 תליהעו הרבה *
 תוי/סיירמ 1 תותד 1 םידלי"

 טנרטניא/בושחימ * םיקסע/הלכלכ *
 הנכת | סיקכחשמ | טנרוכנוא תוונק | ן"לדנ | תורבב

 תונמוא/כאנפ * עדימ/תושדה *
 רובס | תוינוכמ | תונמצצ הקיטילומ | יסלוע | תויסוי

 ךוניה/עדמ *
 תוצטיסרבינוא | עד

 תואירב/יתלשמת * םינויכראו םיסעדניא **
 הקיוטילוב | תצצירב הנכות ינויכרא | שיביח יעונמ

 2 ו רמנה(תנהחת
 הנשה ורתא =? םיכוזה תטנולטנ

 םיאשונה סקדניא םע הלאוו לש תיבה דומע 24.6 רויא

 תוינכותב הפצו ,דומעה שארב תוינכות רושיקה לע ץוחלל הסנ .ילכה תא ןחב 3

 .ךתוא ןיינעי םיוסמ ילכ ילוא .הדרוהל תונתינה

 חתפמה תלימ יבגל ונשקיבש שופיח הארת אבה רויאב .שופיחה ןונגנמ תא הסנ 4

 קר ,תורתוימ תובושת ןיאש בל םיש .שופיחה תואצות תאו (תירבעב) "סוקופ"

 :ונשפיחש רתאה

 2] ואא< 140.70 18 0 ב

 7 | יג 07 1 כ סרו | תו פס | 9 | - ל

 ּי תילגנז(ב וזה תירבעב (הוור י"ע תודרפומ) חתפמה תולימ תא דלקה

 ְי [רחאה רואת גצה = =][תוירוגטק יל םירתא גצה + = ]|  שפח = [| סוקוב

 \ [םינויצה לכ =] [םיגוסה לב >][חוחלט םיליח = || תוחתפמה לכ
 ו

 טנרטניא/בושחימ
 םירפסה גולטק תג+"דירוהל" ןנתינ.םיבשחמ ירפס תוצוה - טוקופ

 .רפס ןימזהל וז( םהלש

 הלאווב שופיח תואצות 24.7 רויא
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 לארשיב \/60 ירתאל םיכירדמ
 .תשרב םיילארשי םירתא שפחלו תוסנל תנמ לע שמתשמל םיעצומ םיכירדמ רפסמ

 םילכ ינש ולא .הפיחב ןוינכטה ידי לע רוביצל תורשכ םיעצומ םיכירדמהמ םיינש

 םיימוסרפ םיפוג ידי לע םישגומ םירחא םילכ .הנוש הרוצב םירתאל השיג םירשפאמה

 .ןויע הקידצמ טלחהב םתמר ךא ,םייטרפ וא

 לארעניב \//צ+ע1-ל ךירדמה
 רשפאמ לארשיב %/\%/\/-ל םלש (טעמכ)ה ךירדמה ויליעפמ ידי לע הנוכמה ילכה

 .םירושיק תמישרל ליבומה םיניינע ןכותכ יוגב ךירדמה .שקובמה רתאה תא שפחל ךל

 :תבותכבש רתאל שולג ךלש ןפדפדה תועצמאב 1

 ןו53₪55.166//:0 0 מוס מ .11:80/--ם /15-361/ם1מ06א.+חו]

 :אבה רויאב גצומל המודב גצוי ךירדמה לש תיבה דומע

 9 1 (6לכה | הוו // פיג: 166יוראכור 5 4 03/7 ו וצו ם/ ו 4

 2 | "ג ]| ב 4 55%5ת ב שבב

 !טוסה לע הלע

 סלש (טעמכ)ה ךירדמה
 לארשיב \////ש(-ל

 1994 טצמ ליעח

 ותרזש 18,408 לגימ !סינזש םיר שיק 1050 לגימ

 תופסונ תורוקיב ונל ונתנו 3-57 888 ודו ונורכזה
 ל אי ב 8

 םלש (טעמכ)ה ךירדמה 24.8 רויא

 םירושיקה תא שפחו הנשימה יאשונו םיאשונה תמישרל רובע ,הטמ לולג 2
 םה ךירדמב םיכרעה \/60-ל ךירדמל תואיכ .ןיינועמ התא םהב ,םירתאל
 .שקובמה רתאל ךתוא ונפיש םירושיק

 לארטיב \+60 לש בהזה יפד
 גווסמ ךירדמ ןיעמ והז .לארשיב \/ (/\/-ל בהזה יפד תא םג ךל עיצמ ןוינכטה
 הזה ךירדמה לש ונורסח .םיאשונ יפ לע םירושיק קפסמה ,בהז יפד לש תנוכתמב
 .שופיחה לע השקמש רבד ,תיב-ףלאה רדס יפ לע רדוסמ ונניא אוהש ךכב אטבתמ

 תבותכב רתאה לש תיבה דומעל סנכיה וא םדוקה רתאה ןמ ךירדמל רושיקב רחב 1
 דומע - .ת1וק://881155.066 תות .11: 80/--תצ ת/6110/]151-36ו 3 05.11 ]
 :אבה רויאב גצומל המודב גצוי ךירדמה לש תיבה
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 2( |[ ש/ינוסטסתש מם ךתםת 4 ----7-77----4
 = אשל | א 07 | = 0 | ג 55% ]| "אה ] -0הה< 2

 דחש ע/צצצצ ץס|וסוצ-קהַה65 01 !5ז36]

8 .28 53 21591 185% 
 אפו 56 72 רי ור פר מו

 ; לשכב |! ו / 'ח 'בזר כו |!
 וי < דק ל

 6% וב זץ לפ1 סא הע לכוד שי
 קמ כס פרג ש/ ** בה ור( !סיכ כל וז לבו 4 | 6.0ודא30 ה3 ריפוד לכ יאט רוס

 ל ו ער

+ 
 ,\.ת:תמ5מ מ" 679 לה סו סואי סו" . םיע וטו רק יב ! רמו

 לארשיב \/65-ל בהז יפד 24.9 רויא

 אוה ילכה יכ הלגת ,ירעצל .ילכה לש תיסחיה תוליעיב חכוויהו םירושיק המכ הסנ 2

 שמתשמל אלא ,ילארשיה להקל קר דעונ אל אוה ,הארנכ .תילגנאב המ םושמ

 .ימואלניבה

 תוער יפד

 תוינפהה .לארשיב \/60 ירתא לכל םירושיק ליכהל רמייתמה ףסונ היחנה תורש והז

 .ליעי ךא טושפ שופיחה ןונגנמו תוריבס

 :תיבה דומע תעפוהל ןתמה .636//:0(11ע .ז6516+.60.11 רתאל שולג 1

 ₪ \ פע | זיק //ע 64 0

 | וילו 7 | פיג | 1 55 | 3 | 06 |

27 ₪97 20 
 ןושארה רישיה ךירדמה | 4
 יש רוב וייל ארי זי וואו ל ול ?חשכב
 ץיכ תאר

 ויש לש ר תא ףסו

 . ו ה ₪ תוינפ כ [
 וירלוה | לושרכ 2הילאאעזה דדרירקחזי

 3 תורתוכ 5 ₪ םיוינ 9

 לארשיב \/60-ל ךירדמ ,תשר יפד 24.10 רויא

 לע רתאה תא ךל אצומו תירבעב לעופה שופיח ןונגנמ םג רומאכ ללוכ הז ךירדמ 2

 רושיקל עיגתו תוינש רפסמ ןתמה ,שופיחל חתפמ תלימכ סוקופ דלקה .ומש יפ

 .םיבשחמ סוקופ תאצוה לש תיבה דומעל

 זופת

 םינויצה .םיילארשי םירתא יפלאל םיסקדניא תרוצב םירושיק עיצמה ןיינעמ רתא
 םיפקשמ ,םירתאה תמרל קלחל רמייתמ רתאהש (...ירוקמ המכ) םיזופת רפסמ תרוצב
 אלבו ןיעל םיענ בוציעב .םהמ םלעתהל יאשר התאו גרדמה לש תישיאה ותעד תא
 יאשונו םיירקיע םיאשונ לש סקדניא גצומ ,תמזגומ תירחסמ תמוסריפ לש שדוג
 .םימוחת לש ןווגימ םיסכמה הנשימ



 טנרטניאל בהזה ךירדמ = 4

 גצומל המודב עיפוי תיבה דומע .₪11(://ושוצוצ.(30וג2.60.11 תבותכל שולג 1

 :אבה רויאב

 ו 0%
 .םייחבש םירתנא 7 ןמיארה טכה אה

 לארשיב \/60-ל ךירדמ ,זופת 24.11 רויא

 םירתאל שולגו הנשימה יאשונו םיאשונה דחאל סנכה ,דומעה ךרואל לולג 2

 .ךתוא םיניינעמה

 .הנורחאל ךא וחתפנש םירתא ליכמו ןכדועמ ,בטיה קזחותמ רתאה

 םייללכ םיכירדמ

 ..ךיתועבצא םוקמב תכלל בשעחמל ןת - בהז יפד

 םהבש חלצומה .םייללכ םיכירדמ םג תשרב לבקל ןתינ ,\ו' 69 ירתאל םיכירדמל ףסונ

 לוז ריחמב .סח-1186 ליגר ןופלט ךירדמו גווסמ ןופלט ךירדמ עיצמה בהז יפד אוה

 .לארשיב ןופלט רפסמ לכ שפחל לכות קזב לש 144 תורשל הינפ ריחממ

 גצוי תיבה דומע | .144://ושוצרא.ץ6110ושק4668.60.1] תבותכב רתאל שולג 1
 :אבה רויאב גצומל המודב

 19 וו | וס חייא ע 610 00 00 תו ס
 תמו 7 || שא 000 | יב | 566 | דיבב | 6[

 בהויפד ייצופ % ו

 יש תמו + 1

 [ פלא .[ = .םלועל ביבס .[ = םילארשי םירתא [  םיגופלט רפס [ = בהו יפד 2 שופיח

 :עסע אצמ

 | קטעה םש ן :גוווס
 :םוקימ

 םירוזאח לכ .=] = :גויח רוויא בושיו

 1 6 ( םחמ ) ( 690 ).

 בהז יפד לש םינופלטה ךירדמ 24.12 רויא
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 לע ץוחלל לכות .בהז יפדב אשונה יפ לע שופיח תרדגהל ךסמ גצומ ,הארתש יפכ 2

 רפסמ לכ לש שופיח רידגהל לכותו םינופלטה רפס לש לשמל ,תרחא היסיטרכ

 .לארשיב ןופלט

 תאצמנה תירבע הלימה לע ץחל תילגנאב גצומ לכה םא

 .ירבעל ךופהי ךסמהו תרתוכב

 ולאמ האלמ תוחפ וז ךא ,\/60-ב םיילארשי םירתא לש היסיטרכ םג הנשי

 אשונל סנכיה .םיאשונ יפ לע איה המישרה .ןאכ ורקסנש םירחא םיכירדמבש

 .ןבומכ םירושיק - םירתא לש המישר הארתו

 ביבא לת תופמ הז בלשב .תואצמתהב הרזעל תופמ ןה ,הז רתאב עצומה סונוב

 קסע שפחמ התא רשאכ .תופסונ םירע לש תופמ ופסוותי בורקב ךא ,דבלב

 ,ריעה עטק לש הפמ שופיחה תאצותל תחתמ גצות ,בהז יפד לש גווסמה ךירדמב

 :אבה רויאב תגצומ המגוד .קסעה תיב אצמנ הב

 5 תו [ הסערב | ידיכרוע 565 רגרב ריררפ וסע 03 64 סוסה 1 תו

 יעל אש | 7 | סע | אפ 560 | ב | 06 |

 ןועמש רגרבנדיורפ
 03-6967076...ביבא לת 57 לוריבג ןבא

 ַּפ
 ן
+ 
4" 
 יב

 בהז יפד לש םינופלטה ךירדמב הנווכה תופמ 24.13 רויא

 וב ןוראל תשגלו ךבשוממ םוקל לצעתמ התאש האבה םעפב ולא תויצפוא רוכז

 .ךיתועבצא םוקמב תכלל בשחמל תתל הצור התא םא וא ךלש ןופלטה ירפס םינסחואמ

 תשרב תרושטקת יעצמא

 ,ולאב אצויכו וידר תונחת ,םינותיע ,םירחא תרושקת יעצמא לש םיבר םירתא םימייק

 .ורדוש וא ובתכנש םירבד אוצמל לכות םהב

 שדקומ הז קרפ ךא ,זואהטנפ וא יוביילפ לש םירתאב רקבל ןבומכ לכות ל"וחב)

 (.לארשיב תשרל



 טנרטניאל בהזה ךירדמ ₪ 6
0-0 

 היזיבלמו וידר

 ןיזאהל .לכות | ,1101ק://ישוצוצ .הז(11618.600/+ח11/86ו%8.681 תבותכבש רתאב

 ותוא לש טבמ תרודהמב תופצל וא תועש רפסמ לש רוגיפב ,לארשי לוק תושדחל

 תינכות ומכ ,תורחא תוירלופופ וידר תוינכותל םירושיק ןאכ אצמת ,ןכ ומכ .ברע

 תינכותה תא תספספ םא .טנרטניאל תשדקומה 'ב תשר לש וידרה תינכות - תיברטניא

 .ןאכ הל ןיזאהל לכות ,הנורחאה

 רתאב 7 ץורע תושדחל ןיזאהל לכות ,המלשה לארשי ץרא לש דיסח התא םא

 .((כ://רצוצוש .עגז(₪ ה1.60.11/86וש5/מ6וא5/31-0177/06ו%5.14ג :ותבותכש

 תימוי תונותיע

 האנ רתא קיזחמ טסופ םלזור'גה .םירתא םיקיזחמ םיילארשי םינותיע רפסמ

 ןכ לעו ,תירבעב וניא ךא ,תונומת םג ללוכה (1+ק://צעוצוצ.] 2ק054.00.11 ותבותכש)

 .וז הריקסב וילע גלדנ

 תושדב ץדאה ןותיע
 רתא תא קזחתמ הז ןותיע .וישכעל ןוכנ ,רתויב םיביהרמה םירתאה ,ץראה ןותיעל

 תדחוימ הנכותב םישמתשמה םייונמל תורשקתהב ןתינה דחוימ תורש וניהש ,1

 תושדח ןתונה \/60-ב תושדח רתא תורשה קזחתמ ,תאז םע דחי .טנרטניאל ץוחמו

 תוירט ןה תושדחהו ההובג תוינכדעה תמר .טרופס תושדחו הלכלכ תושדח ,תויללכ

 .רידת ןפואב תונכדעתמו

 .111ק://צצרארע .ת331-602.60.11/ח11/23/ זה ת6וש5.1ז₪] תבותכל שולג 1

 :(תונוש ויהי תושדחהש ןבומכ) אבה רויאב גצומל המודב הארי ךלש ךסמה

 ₪ 1/0680 | חוזק / /שאאא 5816( שס וחום. וחש רוח

 \/חהו' 16 | את בו'נ (ס? נו מ | 61 560 | ב | 6 |

 תושדֶח יפקזבמ =
 ו 2

 3.12 ,20 20 ,ודיקפתמ רטפתה ,ריאי ןכ לאכימ ,הלשממל יטפשמה ץעיה
2 

 3.12 20:30 "תיניינעו הנכ ,תיניצר" .והינתו םע ותשיגפ לע ;אסומ 2

 3 12 20.30 רצק הדונע רוקיבל דירדמל עחגת והינתנ 42

 ץראה ןותיע לש תושדחה קזבמ 24.14 רויא
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 ו הרר 0

 תוינכדע תושדחב תופצל ידכ טרופס קזבמ וא הלכלכ קזבמ רושיקה לע ץחל 2

 .ולא םיאשונב

 ענרמניאב םלוע ןותיע

 ילארשיה ןותיעה אוה םויכו ,שדח רתא ץראה ןותיע חתפ 1997 ראוני תליחתב

 .תשרל ןותיעה לכ תא ,םוי לכ ,הלעמה דיחיהו ןושארה

 גצומל המודב ךינפל גצוי תיבה דומע .11%%ש://ושושא .11381-0472.60.11 תבותכל שולג

 :אבה רויאב

 הפ - ץראה ןותיפ - 4:10:01 (-סוקסו הויסה !16ז6יש !ח1שזת6ו = אק!סז=ז | ודרומה

 ןושאר דומוע

 תירקעה הצר זברוקמ .ןו*-רב ינור ד" וע

 תרוטקחה ילכב ומש תפפכה - ותורטפתכל

 ם"נ\רטקלאה

 ויסינב והינתנו תאפרע םע שגפנ ןייסוח

 ץראה ןותיעב המלשה הרודהמה לש תיבה דומע 24.15 רויא

 ןוכדעה .ובש תונומתה לכ ןבומכו ויתובתכו וירודמ לכ לע ,ןותיעה לכ תא ללוכ רתאה

 חול"ו "ריעה רבכע" תא םג ישיש ימיב ללוכו רקובב 09.00 העשה דע חטבומ ימויה

 לכות .טנרטניאב ךל עצומ הז תוריש םג ,ךרועל בתכמ חולשל ךנוצר םא ."ריעה

 רויאב גצומל המודב ראודה תינכות ןולח תא חותפלו תכרעמל םיבתכמה דומעל שולגל

 :אבה דומעב



 םטנרטניאל בהזה ךירדמ 8 ₪

 ייצראהייל םיבתכמ תביתכ

 0155%-ה לש ראודה תייצקילכא םא [ ו יה
 ינפוא ינשב "ראה" תכרעמל םיבתכמ [ 109 צה [421 [6₪| [ח% 6

 ירבע ןלילטת לכב בחכמה תא רבתל"
 ,רבכעה תרירג י'ע) טסקונה תא רידגהל

 1( -] ו ב6 0 ודה ספוטל רוזחל ,66ם₪61+6 שיקהל

 וז 1 : ת תא קיתעהל ךכו ,66ח₪61+ע שיקהל

 1 ,אוהש ןלילמת לכב בתכמה תא רבתל

 רגושמה
 "ץראה* לש תכרעטל םיבתכמה רודמב

 תבותכ םינייצמו
 התעד לוקיש פ'עו ןינעה תדימ יפל םיבתכמ םסרפת תכרעמה הרקמ לכב -התעד לוקי עו ה ב ה

 האבה תכותכה לע שיקהל שי בתכמה רוביהל

700/00 01110 

 :ינכט עויס תשקבו תו חולאשל

 ץראה ןותיע לש תכרעמל בתכמ 24.16 רויא

 תונותיעה גשומל םישדח םיקפוא תחיתפו רוביצל חבשל יואר תוריש ןאכ שי קפס אלל

 .טנרטניאב תימויה

 תוערב סבולנ ןותיע

 ולוכ ןותיעה .סבולג לש רתאב ןיינע הלגת יאדווב ,ןיינעתמ התא הלכלכ יאשונב םא

 לש \%/69-ה רתא ,תאז םע דחי .דבלב םייונמל חותפ אוה ךא ,תשרל םוי ידימ הלעומ

 .שמתשמ לכל חותפה בר עדימ ליכמ ןותיעה

 .16+://ואוטוצ.810065.60.1] תבותכל שולג 1

 :אבה רויאב גצומל המודב גצוי סבולג לש תיבה דומע 2

 8 1 065!וסח: | חו!כ //שאשצוצ 06: 60 4/

 ]ו 67 | \/ומו'5 0? ו וו 5010 | ב כ |

 אז 5/] ווחהו ואסטונ ץסט םס שוות אופ 00
 \/ אסוש וצפ60ץ 5601ו0ה יצווח סצק 1

 960 חו 6ח081ו0ח5 (סז ץסטו |ח650דו6ה1 כסו1ו0!0.

 | 806% אגוד דס ד וא וו התווה
 7 םספזאמפ5

1 
0 [ 

\ 
 וו

 8 ו
 למ | ו

 3) מ שכולה | וו | וודס ו

 קי הרר רטרו מא

 סבולג ןותיע לש תיבה דומע 24.17 רויא
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 .תירבעב האלמ הרודהמ - טנרטניא סבולג רושיקה לע ץחל 3

 לכות .םינושה םידומעה ןיב ףדפדו וב ןייע .ךינפב גצוי םויה ותוא לש ןויליגה
 הינפ ידי לע ,םוי ותואב ץוח עבטמו ח"גא ,תוינמ ירעש לע םיאלמ םינותנ לבקל
 :אבה רויאבכ םיילכלכה םיאשונה לכל םירושיק גיצמה םיאתמה דומעל

 .2| ל חשק // פרחי סוס 0 5 00/+ זח פורסוב 9% 61:/ 4 ה

 --- | צל 07? [ יב בה תו 56068 | | 2 501! ]

 /2ח15 וס 67/9 לסט /!006ץ...

 סבולג רתאב םיינכדע םירעש 24.18 רויא

 .םיינכדע םינותנ לבקלו אשונ לכל סנכיהל לכות 4

 םלועב לויט ןוננת
 לויט ךל ןנכתל לכות ,קויד רתיל וא ,ךתסרוכמ זוזל ילבמ םלועה תא רותל לכות

 רתאה .ירבעה תועסמה ןיזגמ ,רחא עסמ לש תשרה רתאב ןויע ךות ,ל"וחב ןיינעמ

 ירופיסו תוניינעמ תובתכ םג ומכ ,תורחא תוצלמהו תופמ ,םילויט תוינכות ךל ןתונ

 .עסמ

 תיב דומע גיצי ךלש ךסמה ,14(ק://וורצ.ח₪358.60.11 תבותכב רתאל שולג 1

 :אבה רויאב גצומל המודב

 | [₪] .(560ה | כ //יייאו 2:8 60 4

 ור 2 7 | ו וי | 0 צר צוצכהנ | אש 06 | א | ו

 תו תימלועה . ו / ךוואמה

 1 תירבע םיאור אל 24.19 רויא

 לש תיבה דומע

 רחא עסמ.



 םנרטניאל בהזה ךירדמ ₪ 0

 םילובה ייומד םירושיקה דחא לע הציחל ידי לע ךתוא ןיינעמה אשונ הלגרהבו 2

 .עמשמ יתרת ,שדח םלוע הלגתו

 םישודק תומוקמ
 אבבה תא דוקפל ךשפנ הקשח םא .רתוי םיינחור ,םירחא תומלועל שולגל םג לכות

 םאו ,תשרב ילאס אבבה רתא תא רקבל לכות .תוביתנל דע קיחרהל ךירצ ךניא ,ילאס

 .((\/60-ל םג עיגה רונשה ,ןכ) המורת תולעהל ףא ,ךכב הצרת

 .]ו+((://ושוצ.1.0]23858ז תבותכב רתאל שולג 1

 :אבה רויאב גצומל המודב עיפוי ךסמה

 ,9] טסו | תו // יי 0050

 חמו 67 /תב('' 007 0 6נווחבווסחצ 110 506 6 6 |

 ק) הרה 6 זז וז

 "אח ץסט || 4666766 ₪ זהו

 וז או!| 06 10110160 טחזס ץסט:

 בח טקסה ץסטח א0ץ5 זח6

 !וףח1 +ו!! 5תוחש "

 1ץסטְל 8

 ילאס אבבה לש תיבה דומע 24.20 רויא

 םה םירושיקה .חונמה שודקב םירושקה םינוש םיאשונל םירושיק אצמת דומעב 2

 תומורתה דומעמ ךא םורתל ךירצ ךניא ,תומורתל רושיקה לע ץחל .תילגנאב

 .תירבעב םה םירושיקה

 !הדבכנ תסנכ ,שטאר בשויה ינודא
 המל דוגינב .לארשי תסנכ לש טנרטניא רתא חתפנ ,סופדל הז רפס תאבה ברע שממ

 :תבותכה יפ לע רתאל שולג .ןיינעמו ביהרמ רתא ןאכ אצמת ,תופצל היה ןתינש

 :אבה רויאב גצומל המודב עיפוי תיבה דומע .]1++://צוצצ 1465504.60ש.1]



 תעטנרב לארשי :24 קרפ

 ו ל קרקלה דרוק אא 55:ך - < "גז|/גור(ה( 0% )|

 ככ

 לארשי תסנכ לש תיבה דומע 24.21 רויא

 ;התיהןיב לכות ,תובר ןה ךל תועצומה תויורשפאה

 .םינושה ויפגא לש תונומתב תופצלו ןכשמב רויס עצבל

 .תודעווהו תסנכה לש םויה רדס תא אורקל

 .תסנכה שאר בשוי ירבד תא אורקל

 .ךירחבנ ינפב ךתעד תא עיבהלו תעכ תונודינה קוח תועצה לע אורקל

 .תסנכ רבח לכל (תירבעב) ינורטקלא ראודב רסמ ריבעהל

 .םירחאו ןוילעה טפשמה תיב ,הלשממה ומכ תורחא תויושר לש םירתאל שולגל

 :אבה רויאב גצומל המודב הארי ישארה טירפתה

 תוומה אונמ ₪ ( רי ידבד .אובס - - -
 רתאכ םווינו עדימ ₪ / לי ג יב]

 ₪ י--*
. 1 

 תסנכב רצ רז וומנכנ ויט -----
 חמור ךורא רודמ - א ] ₪0

>> 

 חטנכה לט .הירוסיו ּ 1 .יזץ]

 וזסלשה תכדעמנ תסנכה ₪ /
 םיוייב) ין 4

 תסנכה חחעו
 תפוכה "וגז ₪

: : 
 תסנכה ןונקח המכה |

 דוסי-יקות ₪) 1 לא
 תסנכה ירכז ₪
 סיקה ₪

 הוידסה אישו ₪ לשהיתה תזוכרעה | 4 2:4?
 הלשסזה ₪. -7 םיימואל תודטומו ןא 2
 חיסופרעה חכרפמה . 0 |[

 מ

 תסנכה לש ישארה טירפתה דומע 24.22 רויא



 טנרטניאל בהזה ךירדמ ₪ 2

 תסנכה ירבחל בותכל תונמדזהה תא ץימחת לאו םינושה םידומעב ןייע ,רתאב שולג

 רפסה יתבב תוחרזאה ידימלת ,קפס לכ אלל .םתדובע לע תדחושמ יתלבה ךתעד תא

 .הז רתאמ תובר תסנכה לע דומלל ולכויו תוירפסל הצירה תא וכסחי

 םירחא םינייננמ םירתא ד דךדרד .
 המישרהש םג המ ,האלמ םיילארשי םירתא תמישר הז רפסב לולכל רמייתמ אל ינא

 .ףטוש ןוכדעל רפסב אלו ימוי ןותיעב ךרוצ שיו ,םוי ידימ הנתשמ םג

 םילכה תרזעב עיגהל לכות םהילא ,םיפסונ םיניינעמ םירתאל תובותכ רפסמ ןלהל

 .הז קרפב תדמלש
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 רתאה

 הילאוטקאו תודהי ינייניעב ןיזגמ טנ-עבש

 ,ץלמומ רתא -  תילאוטריווה םילשורי
 םילשוריו לארשיל עגונה לכב םירושיק

 םירושיק 4000-מ הלעמל -  \[גצסה
 לארשי תנידמו תודהי יאשונב

 תשרב חול תועדומ

 ברעה תולבל ןכיה - "קרד רטפא" ביבא לת

 תועצה ןווגימ ,ביבא לתב

 תילארשיה לגרודכה תגיל

 ל"הצ ילג - תרדושמ הטיסרבינוא

 תלעפהב תוריהז) העונת יחוויד - צ"לגלג

 (! העיסנ ידכ ךות בשחמה

 (לוק אלל סופדב) צ"לג תושדח

 תוינכותו לארשי לוק תושדח - היסיפיטרא

 הביהרמ הקיפרג - תונוש היזיבלט

 רנעו רצימח תדיח

 (!םידימלתל) תירבעב תיב תודובע רגאמ

 רתא) תולובג תועדוי אל תודדונה םירופצה
 (םירופצה תדידנ אשונב יעדמ

 םינפדפדל סוריו יטנא - םישילא

 ילארשי תוברת ןיזגמ ,קיטרא
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 95 תונולחל רדנמוק ןוטרונ

 95 תונולחב תויעב ןורתפל - יתוא תעגשמ 95 תונולח

 3.1/3.ו1 תונולח
 3.11 תונולחל סרפ-טפוסורקימ לש דומיל תכרע

 3.1 תונולח תודוקפל םלש ךירדמ

 3.1 תונולח - תילאוזיו הרדס

 הדובע תוצובקל 3.11 תונולח

 סיעוציב רופיש - 3.1 תונולח

 םסיקירטו םיפיט - 3.1 תונולח

 3.11 תונולח תקוזחתל ךירדמ

 תונכת

 וישכע א1[1107050 \/150ב] 6++ דמל

 (-++ תפשל ךירדמ

 (* תפשל ךירדמ

 5 קיסייב לאו'זיוול סרפ-טפוסורקימ לש דומיל תכרע

 ילבמסא תפשל ךירדמ

 \1א1א-ל ךירדמ

 ()51\/13(? תודוקפל םלש ךירדמ

 םימושיי יללוחמ

 97 ססקאל סרפ-טפוסורקימ לש דומיל תכרע

 קיסייב לאו'זיו 97 ססקאל סרפ-טפוסורקימ לש דומיל תכרע

 טייל 7 ססקא

 7 ססקאל סרפ-טפוסורקימ לש דומיל תכרע

 2 ססקאב םימושיי תמקהל ךירדמ

 4 טקיגורפל סרפ-טפוסורקימ לש דומיל תכרע

 םינושאר םידעצ +8 הכימ
 2 ססקאל סרפ-טפוסורקימ לש דומיל תכרע

 2 סטקא תודוקפל סלש ךירדמ

 2 ססקאל הדש ךירדמ

5 5 ּ  

 6 1/6 [א5

 ! שא

998 

25 9 

15 9 

55 

 ה

: 



 97 קול-טואא סע תורכיה

 97 סיפוא סע תורכיה

 95 סיפוא סע תורכיה

 95 תונולחל סיפואל סרפ-טפוסורקימ לש סלש ךירדמ

 95 תונולחל סיפוא תונכות בולישל סרפ-טפוסורקימ לש דומיל תכרע

 4.2/4.3 סיפוא תודוקפל סלש ךירדמ

 םיינורטקלא תונוי
 97 לסקאל סרפ-טפוסורקימ לש סלש ךירדמ

 97 לסקאל סרפ-טפוסורקימ לש דומיל תכרע

 7 לסקאל סרפ-טפוסורקימ לש סלש ךירדמ

 7 לסקאל סרפ-טפוסורקימ לש דומיל תכרע

 טייל 7 לסקא

 5 לסקא תודוקפל סלש ךירדמ

 םילילמת ידבעמ
 97 דרוול סרפ-טפוסורקימ לש סלש ךירדמ

 97 דרוול סרפ-טפוסורקימ לש דומיל תכרע

 סרפ-טפוסורקימ לש ריהמה סרוקה - 97 דרוו

 7 דרוול סרפ-טפוסורקימ לש סלש ךירדמ

 7 דרוול סרפ-טפוסורקימ לש דומיל תכרע

 טייל 7 דרוו

 הנכות ללוכ , תונולחל 7 טסקטויק סילילמתה דבעמל ךירדמ

 6 דרוול סרפ-טפוסורקימ לש דומיל תכרע

 - 05-ל 5 5 טסקטויקל ךירדמ
 6 דרוו - תילאוויו הרדס

 6 דרוו תודוקפל סלש ךירדמ

 6 דרוול הדש ךירדמ

 2 שגד םילילמתה דבעמל ךירדמ

 5.1 טקפרפדרוו סע ץורו לחתה

 שוטניקמו הקיפרג

 7 טניופ-ראואפל סרפ-טפוסורקימ לש דומיל תכרע

 טייל 7 טניופ-ראואפ

 שוטניקמלו תונולחל 4 פושוטופ

 תונולחל 3 פושוטופ

 י71810-ב הקיפרג תומישמ

 תבשחוממ הקירסל לק ךירדמ

 שוטניקמל לק ךירדמ

 4 טניופ-ראואפל הדש ךירדמ

 שוטניקמל 3 פושוטופ

 תונורתפו תודוס - ישיאה בשחמב הקיפרג

 הידמיטלומל דומיל תכרע

 םידליל םיבשחמ

 אלמ עבצב - (הלעמו 8 יאליגל) םידליל 95 תונולח

 אלמ עבצב - (הלעמו 8 יאליגל) סידליל 3.1 תונולח

 3.1 תונולח לש ןלילמתב בשחמב בותכל דמלמ ילוג

 (6-6 יאליגל) ישיאה בשחמל ףיכ תכרע

 אלמ עבצב -- ךלש בשתמב ידמימ-תלתה ססקה

 טנרטניאו תרושקת

 השדח תישילש הרודהמ - סלשה ךירדמה - טנרטניא

 טנרטניאל בהזה ךירדמ

 4 פייקסטנ סע תורכיה

 3 פייקסטנ סע תורכיה

 3.01 ררולפסקא טנרטניא סע תורכיה

 11 - טנרטניאב עדימ שופיח

 סינותנ תרושקתל ךירדמ

 םדומב שומישל לק ךירדמ

 הוואיג לא םירבוע

 סנופ ל ה ו ורה וה ו ו תוקד 10
 | ל | ברסויפמוקל סלש ךירדמ
 הנושאר הרודהמ - 111א/1.-ל ילאוזיו ךירדמ

 רוטילקת ללוכ טקסיד ללוכ ;.ארקמ

 03-5746513 :סקפ ,03-6773898 'לט :רישי רווידב תונמז;



 תונורתפ ןתמ םוחתב הנש לעמ םילעופ ונא

 .םירתא תקוזחתו תמקהל םיללוכ

 םכתושרלו בר ןויסנו עדי ונרבצ ונתמקה םוימ

 .רתויב יעוצקמ תווצ דמוע

 7 ₪ ₪6 160( עופש 60 ק00%הסו% 5 0קווסה% םוושווסז עטפשש
 תסוו 8061016006 60/6 - הססט| <

 :זם | ןח

 ונלו םירתאה

 |  בהז נרטניאש
 רתוי בוט םלועל רבחתהל

 ,םכתרבח יכרצ יפל רתא םכרובע הנבנ ונא

 .דחאכ תויעוצקמו קוויש לע שגד תמיש ךות

 .תשרב שופיחה יעונמ לכב םכרתא תא םסרפנ

 .רתאב םירקבמה יבגל "גניטייר" ח"וד םכל קפסנ

 .ונלש םיתרשה לע םכרתא תא חראנ

 .ךרדה לכ ךרואל םכתא הוולנ '\

 :השיגפ םואתלו םיפסונ םיטרפל

 ;03 - 9020014 - הכימת ;03- 9020030 - קוויש

 03-9024222 :סקפ 03-9020000 - היזכרמ

 6-תו 311: 61 506



 יקסעה חוקלל טנרטניא יתור

 .זיזּזוח6 8618 / טנרפיס ריהמ (הדוקנל הדוקנ) ן"לנב רושיק יתורש
 סיווקב רושיק םישרודה םינוגראל ריהמ ן"לנב רושיק תורש העיצמ "בהז טנרטניא"

 .םינותנ תרבעה לש ההובג תלוביק ילעב

 םיבצקב ,[-ז806 ₪618 וא טנרפיס תועצמאב תימוקמ תשר רושיק רשפאמ הז תורש

 ףיצר ,ריהמ רשק שרודה חוקלל הנעמ תתל דעונו ,הינשל תויביס 64% -מ לחה לש

 .תימלועה תשרל עובקו

 :הז תורשב העיצמ "בהז טנרטניא"

 .קזבמ תורשקתה וק תנמזה

 .דחוימ החנה ריחמב בתנ תקפסא

 .בהז טנרטניא י"ע קפוסמה דויצה לש האלמ היצרוגיפנוק

 .ראוד תרש תמקהו [כ0חוגוח-ה תרש תרדגה

 .םישמתשמ לש לבגומ יתלב רפסמל לבגומ יתלב שומיש ןמז

 "גויחב תשר" רושיק תורש

 :םיאלמ טנרטניא יתורש ,דרשמ / הנטק הרבח לעב ,ךל רשפאמ "גויחב תשר"

 .ךנוגרא תלעותל תויצקילפא ראשו \/צ/\/ ,6-זהההו]

 הווהמ טנרטניאל תונמדזמ תוסינכל קוקזה ןטקה ןוגראה יכרצ תא םאותה הז תורש

 .עובקו רישי רוביחמ רתוי הכומנ תולעב הפולח

 :ךל עיצמ "גויתב תשר" תורש

 תימוקמה תשרב הדמע לכ לש טנרטניאל אלמ רושיק
 .בתנ וא ,(56%00% דע לש תוריהמב) דיחי םדומ תועצמאב

 .תימוקמה תשרה לע םישמתשמ לש לבגומ יתלב רפסמ רוביח

 .לבגומ יתלב רוביח ןמז

 .עובשב םימי 7 הממיב תועש 24 האלמ תוחוקל תכימת

 .ךנוגראל [כסתוגות אבזוו6 םושירו שרדנכ 1? תובותכ תלבק

 .ימוקמ ראוד תרש לש המקהב הכימתו עויס

 .ןוגראב גויח ייונמל םידחוימ החנה יריחמ

 ;6-חו81] - 88165621ת107.ת66.1] ;03 - 902 00 11 :רישי - םיריחמו ףסונ עדימל

 03-90242 22 :סקפ ;03-90200.00 :היזכרמ

 ' גויחב רושיק יתורש
 .תדדוב 26 / א1[ג6 תדמעמ םדומ גויחב םישמתשמל

 177 -022-01 01 המשרהו ףסונ עדימל

 בהז טנרטניא]
 רתוי בוט םלועל רבחתהל



 רתוי בוט םלוע?ל רבחתהל איבמ רבח

 "בהז טנרטניא"ל ךירבח תא אב ₪

 א01%6600: !ה16ת61 6016 - 1 +4 -  רוטילקת ךל קינעהל חמשנ ונאו

 ו -
 = <> ] [ א 1 *

 ₪ !םניח הידמיטלומ קחשמ

 רוטילקתב תוכזל ולכוי ךירבח

 .תורבחתה ישדוח 3 רחאל

 !יאלמ תלבגה ןיא - םיכוז םלוכ

 - 1רבח תאבה
 !קינוסנפ ןופלט תלרגהב ופתתשת

 - הלעמו םירבח 2 תאבה
 !היקונ ירלולס ןופלט תלרגהב ופתתשת

 - הלעמו םירבח 5 תאבה

 וא קינוסנפ סקפ תלרגהב ופתתשת
 !םכתריחבל ,הפוריאב עובש

 - הלעמו םירבח 10 תאבה
 !דנליאתב עובש תלרגהב ופתתשת

 +?תרבע המל*

 בוט רתויש יתעמש*

 יתשרב גודל

 .177-022- 0101 וישכע גייח
 .עצבמה ןונקת י*פע *

 בהז טנרטניא ₪
 ת11כ://ועטעשא .1ת167.061.1] :תיבה רתאב םיטרפ רתוי בוט םלועל רבחתהל
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 7 ורטנגאב הריהה הדונכע תכחי
 םלועל רבחתהכ ךיא

 ?רתוי כ
1 | 

 םכרד תא םיליחתמה ,6 יבשחמ ישמתשמל דעונ הז רפס
 תונולח וא 95 תונולח תביבסב סידבוע רשא ,טנרטניאב
 ,דעצ רחא דעצ טנרטנלאב דובעל דמלמ רפסה .1
 תורבחתהל תושורדה תוינושארה תורדגהה בלשמ לחה
 ,ינורטקלאה ראודה ,השילגה תונכותב שומישב הלכו תשרל
 .דועו ןוידה תוצובק

 ;3.1/3.11 וא 95 תונולח ישמתשמל סיאתמ הו רפס

 ךותמ טנרטניאל גויחב שומיש :95 תונולח ישמתשמל
 3 ררולפסקא תונכותב שומישה לע רבסהו 95 תונולח

 תדרוהל תויחנה ,ןכ ומכ .95 תונולחב תואצמנה (וק-ו

 .95 תונולחב התיא הדובעו פייקסטנ תנכות

 תשרל גויחב שומיש :3.1/3.11 תונולח ישמתשמל

 (דבלב תויונחב םישכורל) רפסל ףרוצמה טקסידה תועצמאב

 תומיאתמה פייקסטנו ררולפסקא תונכותב שומיש לע רבסהו

 .3.1/3.11 תונולחל

 :דציכ דמלת הז רפס תועצמאב

 3.1/3.11 וא 95 תונולח תחת טנרטניא תשרל רבחתהל ₪

 לש תואסרג תועצמאב טנהטניאב שולגל ₪

 / .3.1/3.11-ו 95 תונולחל רהולפסקאו פייקסטנ

 ררולפסקא ,פייקסטנ תרזעב ינורטקלא ראודב שמתשהל ₪

 .הרודואאו

 ווק תנכותב שמתשהל ₪

 ןויד תוצובקב ףתתשהל ₪

 לוק יצבוק עומשלו ואידיו יצבוק גיצהל ₪

 - (1%6) תמא ןמזב הדיעו תוחלשב חחושל ₪

 .טנרטניאב והשלכ עדימ שופיחל שופיחה לעונמב שמתשהל ₪

 .םלועבו \ראב םירחבנ םירתאל רבחתהל ₪


